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Lilli-Irmeli Hintsa

se lähestyy joka hetki – odotettu ja pelätty joulu. Pelkään, että tämä kiire ei 
katkea jouluaattoon. Pelkään, että riisipuuro ja kinkku pitää hotkia, jotta ehtisi 
tehdä ja kokea kaiken sen mitä jouluun kuuluu. Ja ennen kuin ollaan aatossa, 
on aika monta asiaa, joiden kanssa olisi tehtävä valintoja ja valmisteluja. kyllä 
te tiedätte, miten paljon jouluun liittyy odotuksia. Lapset toivovat läppäreitä ja 
ilmatyynyaluksia. Ystävät ja tutut odottavat “niitä hauskoja joulukortteja, joita te 
aina lähetätte”. Eikä lapsiperheiden pienin pulma ole siinä, millä kokoonpanolla 
jouluaattoa vietetään. Joulu on vaikea. siihen liittyy paljon odotuksia ja toiveita. 
Hyvät perinteet voivat kantaa mutta myös kuormittaa. näin helppoa on tehdä 
jostain hyvästä ja ihanasta vaikea ongelma. 

Joulu on meille kaikille lahja. Jumala antaa meille joulun lahjaksi. Jumalan 
antama joululahja on hetki, jolloin pyhä koskettaa arkista ja taivas on läsnä maan 
päällä.

Lahjaa on vaikea ottaa vastaan, jos ei voi tehdä jotain sen hyväksi. Emme halua 
jäädä kiitollisuudenvelkaan. Joulun ahdistavimmat hetket on siinä, kun postilaa-
tikosta löytyy kortti tai peräti paketti siltä, jota en itse tänä vuonna muistanut. 

Joulun suorittajat ja valmistajat, meidän on tänään korkea aika istua alas ja 
kysyä itseltä: mikä joulussa on tärkeää? mitä minä joululta odotan?

Toimi sen mukaan mitä vastasit. Hyvä joulu ei tule raatamalla. se tulee siitä, 
kun suostumme ottamaan vastaan. Joulun lahja löytyy seimestä. saamme tyhjin 
käsin, keskeneräisinä ja väsyneinä kohdata maailman Vapahtajan. Hän lupaa: 
“Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan 
teille levon.”

adventtikynttelikköön sytytetään kodeissa ja kirkoissa joulukuun jokaisena 
sunnuntaina yksi kynttilä lisää. Voimme nähdä kynttilät tiimalasina, joka kertoo, 
miten vähän on aikaa ja paljon tekemättä. adventtikynttilöiden alkuperäinen 
sanoma on kuitenkin se, että mitä lähemmäs joulua kuljemme, sitä enemmän 
on iloa ja valoa. 

Siunattua Joulua!

Kiire ja paniikki 
– vai valo ja ilo
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Leeni Tiirakari

Maija Liisa Hyytiäinen 

maija Liisa Hyytiäinen on poissa. Hän 
menehtyi pitkän sairastelun jälkeen 
7.10.2012. Enää ei maija Liisa astele 
pitkässä siniruutuisessa museoemän-
nän hameessaan Torppamuseon piha-
maalla aittojen avaimia helskytellen.

maija Liisa Hyytiäinen oli kotiseu-
tuihminen vailla vertaa. Hän osallistui 
1990-luvun alussa somerolla järjestet-
tyyn opaskoulutukseen ja toimi siitä 
saakka aina kuluvaan vuoteen saakka 
somerolle tulevien ryhmien oppaana. 
kun opastettujen retkien järjestäminen 
pääsi vauhtiin, maija Liisa toi aina ret-
keläisensä Torppamuseolle ja moniin 
muihinkin someron museoihin retke-
läisten toiveiden mukaan. Tällä tavoin 
hän tuli mukaan myös somero-seuran 
toimintaan ja johtokuntaan vuonna 
1999. kun museonhoitajan virka tuli 
auki Ritva ja Esko Helmisen jälkeen, 
maija Liisa oli mitä parhain ehdokas 
museoemännäksi. Ja samaan kauppaan 
lankesivat myös somero-seuran sihtee-
rin työt, joita kaikkia tehtäviä maija 
Liisa hoiti aina vuoteen 2007 saakka. 

Johtokunnan jäsenyydestä hän luopui 
seuraavana vuonna vedoten moniin 
sairauksiin, jotka jo alkoivat kuluttaa 
hänen voimiaan. 

   maija Liisa viihtyi museolla 
niin hyvin, että hän poikkesi sinne 
viikollakin katsomaan, että paikat 
ovat kunnossa ja että balsamit pirtin 
ikkunalla saavat vettä. Hän huolehti 
heinänniittotalkoot ja muut museon 
tapahtumat, nosti lipun salkoon, 
kitki rohtoyrttien kasvimaan ja katsoi 
perään, etteivät satunnaiset museolle 
poikenneet tehneet vahinkoa vanhoille 
rakennuksille. maija Liisa sanoikin, 
ettei koko kylässä ole yhtä mukavaa 
paikkaa viettää kesäpäivää kuin rau-
hallinen museon pihapiiri.

  maija Liisa osallistui somero-seu-
ran toimintaan kaikin tavoin aktiivi-
vuosinaan. Hän kirjoitti juttuja some-
ron Jouluun, otti valokuvia ja ylläpiti 
leikekirjaa seuran toiminnasta, järjesti 
kesäretket yhdessä aallon Jorman ja 
Lähteenkorvan Einon kanssa, järjesti 
seuran puolesta Ruokava-messujen 

myyntitiskin ja sytytteli loppiaistulet 
museon nurkalle härkäviikkojen alun 
merkiksi. Hän organisoi koululaisten 
ja päiväkotilasten museopäivän oh-
jelman ja museon keväiset siivoustal-
koot sekä oli kaikin tavoin mukana 
pitäjänpäivien järjestelyissä ja kaikissa 
trahteeringeissa. Hän toi museolle 
pienen veljentyttärensä niina alitalon 
apulaisoppaaksi ja kasvatti hänestäkin 
museolle taitavan kotiseutuasioiden 
tuntijan sekä oivan esiintyjän. maija 
Liisan kädenjälki näkyy myös somero-
seuran arkistossa, jonka hän järjesteli 
sekä museoesineiden luetteloissa, joita 
hän saattoi ajan tasalle useana kesänä.

maija Liisa Hyytiäiselle myönnet-
tiinkin ansioistaan suomen kotiseutu-
liiton harrastusmitali vuonna 2007 ja 
kunniakirja vuonna 2010.  

Vasta jälkikäteen huomaa, mitä 
kaikkea ystävämme maija Liisa osa-
si ja miten paljon olemme hänelle 
kiitollisuudenvelassa kaikesta avusta 
ja uurastuksesta. kiitos sinulle Lispe 
kaikista näistä vuosista.

✞

Kuva Armo Kuisma

18.9.1946 – 7.10.2012
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kaarina Pollari o.s. Talonen 
oli somerolaisen maalaistalon 
tytär, josta tuli opettaja. Hä-
nen tiensä kulki sortavalan 
seminaarista Jokioisten kaut-
ta vuonna 1950 Vilppulaan, 

Tampereen ja Jyväskylän keskivaiheille. 
aviomies, Eero Pollari, löytyi Huhtijär-
ven  koulun lähellä sijaitsevasta savelan 
talosta. savelan talon emännyyttä kaa-
rina hoiti opettajan työn ohessa.

kotiseutunsa ja someron kodin pe-
rintöä oli kaarinan kiinnostus kotiseu-
tu- ja perinnetyöhön. myös aviomies oli 
suuntautunut kotiseututyöhön, joten 
yhteisestä harrastuksesta tuli kaarinalle 
henkireikä arkisen työn keskelle.

Vuonna 1963 perustettu Vilppula-
seura oli kaarina Pollarin elämäntyön 
tärkein asia. Hän oli seuran sydän 
ja sielu, ja toimi seuran sihteerinä ja 
myöhemmin puheenjohtajana. Vilp-
pulassa, nykyisessä mänttä-Vilppulassa, 
saatettiin sanoa, että hän oli enemmän 
vilppulalainen kuin yksikään Vilppu-
lassa syntynyt.

kaarina ideoi ja teki Vilppulan pe-
rinnettä ja kulttuuria koskevia aloitteita, 
joita Vilppula-seura toteutti yhdessä 
kunnan ja eri yhteisöjen kanssa. seuran 
talouden kohentamiseksi hän aloitti 

martti Turunen poistui kes-
kuudestamme pitkällisen 
sairauden uuvuttamana. 
Turunen jätti hyvän pe-
rinnön somerniemeläiselle 
kotiseututyölle.

idearikas ja uuttera Turunen johti 
somerniemi-seuraa lähes 25 vuotta.  
seuran hallitukseen hänet valittiin 1983 
ja puheenjohtajana hän  toimi vuosina 
1985–2009.

Hänen kauteensa liittyy maankuu-
lun somerniemen kesätorin synty ja 
kukoistus, jonka kasvulle ja suosiolle 
ei näy hiipumisen merkkejä. kesä-
toritoimikunnan puheenjohtajana ja 
torivastaavana hän oli vuodesta 1987 
vuoteen 2008. Eikä lounaishämäläisen 
kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja ka-

Martti Turunen 21.11.1928–9.9.2012

Vilppulan Joulun toimittamisen ja 
vuosikymmenien aikana hän kirjoitti 
lehteen lähes sata juttua.

somero ei unohtunut kaarina 
Pollarin mielestä minnekään. syn-
nyinkuntansa joululehteen, someron 
Jouluun kaarina kirjoitti viime vuosiin 
asti tarinoita someron murteella. monet 
tarinat olivat muistoja vanhasta Jaatilas-
ta. myös Pitäjänpäivien juhlapuhujana 
kaarina Pollari nähtiin.

kaarina Pollarin aloitteista syntyi-
vät Vilppulan Perinnehuone ja mu-

seot. Vilppula-Pohjaslahti -historian 
kirjoittamisessa hän oli avainhenkilö 
toimikunnan puheenjohtajana. Hän 
kirjoitti lukuisia kirjoja: Tolappakelekal-
la Vilppulaan, Vilppula kirja koulujen 
käyttöön, suursaaresta sallaan, Tohtori 
Lybeck Elämänmäen parantaja sekä 
Vilppulan hautausmaat ja kirkot.

kaarina Pollarin ja työryhmän 
toimesta syntyi myös kirja, someron 
sankarivainajain muisto, jonka somero-
seura julkaisi vuonna 2000. surujen kir-
jassa on lyhyesti kerrottu yhden naisen 
ja 282 miehen joko 1939 – 1944 olleen 
sodan aiheuttamaan sairauteen taikka 
väkivaltaiseen kuolemaan päättynyt 
elämäntarina. kaarina Pollari kirjoitti 
suurimman osan kirjasta.

Vuonna 1982 kaarina Pollari palkit-
tiin suomen kotiseutuliiton kultaisella 
ansiomitallilla ja 1990 Tasavallan Presi-
dentti myönsi hänelle kotiseutuneuvok-
sen arvonimen.

Vilppula-seuran muistokirjoituk-
sesta käy esille voimiltaan ehtymätön, 
karismaattinen, elämänmyönteinen ja 
iloa pursuava persoona.

kaarina Pollari sanoi: kotiseututyö 
on työtä, joka sopii ihan jokaiselle. se 
on työtä, jota tehdään kotiseudun, sen 
ihmisten ja isänmaan parhaaksi.

Kaarina Pollari 11.12.1919 – 6.5.2012

dottanut puheestaan synnyinpaikkansa, 
Pohjois-karjalan Juuan murretta.

Turusen aikana seura ja toritoimikun-
ta tekivät kymmenkunta kiinteistökaup-
paa ja rakennushanketta, jotka jäävät 
pysyviksi Turusen muistomerkeiksi so-
merniemen kirkonkulmalle. Vuosikaudet 
Turunen oli mukana myös paikallisen te-
atteritoiminnan innokkaana avustajana, 
näyttelijänä ja ohjaajana. Hän oli myös 
eläkeläisyhdistyksen aktiivi.

kotiseututyöstään Turunen palkit-
tiin suomen kotiseutuliiton ansiomer-
killä vuonna 2002 ja samana vuonna 
hänet nimitettiin someron mekkopi-
täjäläiseksi. kesätorin perustamisen ja 
toiminnan edistämisestä Turunen sai 
2007 keskuskauppakamarin myöntä-
män rautaisen ansiomerkin.

✞

✞

Kuva Alpo Tuomisto 2005

Kuva Manu Kärki
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kaija  aarikka  syntyi so-
meron Jurvalan kartanos-
sa 1929. Jo hyvin varhain 
äiti-alma huomasi nuorim-
maisensa taiteellisuuden ja 
antoikin tyttärelleen vapaat 
kädet suunnitella Jurvalan 
räsymattojen värit ja koristaa 
kodin joulut ja pääsiäiset. 
alle kymmenvuotias kaija 
paukutti Jurvalan kangas-
puita ja sukkula kulki hä-
nen kädessään joutuisasti 
nuoren naisen nauttiessa 
kättensä töistä. ahkeran ko-
din perintö on seurannut 
häntä aina kaikissa elämän 
ja uran vaiheissa. someron 
kouluvuosien jälkeen kaija 
jatkoi opintojaan Ester Per-
heentuvan kutomakoulussa 
Hämeenlinnassa ja pääsi 
monien hakijoiden joukosta 
Taideteolliseen korkeakou-
luun, joka toimi ateneumin 
tiloissa Helsingissä. Vuonna 
1954 kaija valmistui tekstii-
litaiteilijaksi. 

someron maatalousnäyt-
telyn 1953 yhteydessä pidet-
tyyn jumalanpalvelukseen 
kutsuttiin saarnanpitäjäksi 
Helsingin tuomiokirkko-
seurakunnan tuomiorovas-
ti aaro siljamäki. Hän oli 
Långsjön kartanon emän-
nän ja someron marttayh-
distyksen puheenjohtajan, 
agronomi Terttu sagulinin, 
pikkuserkku. martat hoiti-
vat maatalousnäyttelyn yli 
5000:n kävijän ruokailun. 
Terttu sagulin saikin pikku-
serkultaan ahkerille ja toime-
liaille martoille seuraavaksi 
tehtäväksi uudistaa ja ehostaa 
someron kirkon tekstiilit. 
Vastavalmistunut tekstiilitai-
teilija kaija aarikka, ystävä, 
jonka kanssa Terttu sagulin 
oli muun muassa värjännyt 
villalankoja, sai tehtäväkseen 

Someron kirkon vihkiryijy 
– Kaija Aarikan ”Kukkaiskevät”

vihkiryijyn suunnittelun. 
someron martat värjäsivät 
luonnonväreillä nytkin tai-
teilijalle lankoja, joista kaija 
suunnitteli yleissävyltään vaa-
lean ryijyn. Vihkiryijyn kutoi 
suomen käsityön ystävissä-
kin toiminut ammattikutoja. 

someron kirkko oli kaijal-
le hyvin tuttu jo pikkutytöstä: 
kirkon värimaailma ja sen 
valaistus eri vuodenaikoina. 
nuorelle tekstiilitaiteilijalle 
vihkiryijyn suunnitteleminen 
omalle kotiseurakunnalle oli 
suuri kunnia ja luottamuk-
senosoitus. kaija kertookin 
ryhtyneensä innokkaasti työ-
hön ja laittaneensa siihen 
koko sydämensä. kaija aa-
rikan vihkiryijyssä ”kukkais-
kevät” vuorottelevat keväiset 
mutta samalla myös liturgiset 

värit: kasvun 
ja viriävän 
elämän   väri, 
vihreä  ja vaa-
lea lila juhlan 
symbolina. 
Ryijyssä on myös valkoista 
puhtauden ja pyhyyden sym-
bolina sekä hieman mustaa, 
surun väriä. keväisiin kukka-
väreihin kuuluvat myös roosa 
ja hento turkoosi. 

Vihkiryijyn kuvioina ovat 
tasamittaiset ristit, jotka lo-
mittuvat toisiinsa kuin ke-
vätkukat luonnossa. Ryijyn 
kauniit ja herkät kuviot sy-
venevät hienosti ryijyn ollessa 
lattialla ja valon siivilöityessä 
alttarikuoren yläpuolelta. 
Ryijy on erittäin taitavasti 
tehty; se on raskas ja täyte-
läinen ryijy, jonka tehostee-

na ovat erimittaiset langat. 
Ryijyn valmistumisesta oli 
kulunut yli neljäkymmentä 
vuotta kun kaijan nuorin 
tytär meliina Ruokonen 
vihittiin sen päällä poik-
keuksellisesti somerniemen 
kirkossa. Tänään kohta kuu-
sikymmentä vuotta täyttävä 
ryijy on kestänyt aikaa: se on 
rauhallinen ja kaunis suoma-
lainen kirkkotekstiili, jonka 
veroista ei muista kirkoista 
löydy. 

Ryijy oli kesällä 2012 esil-
lä Hovilan kartanossa, jossa 
pidettiin kaija aarikan laaja 
retrospektiivinen elämäntyö-
näyttely. Ensimmäistä kertaa 
– kiitos someron seurakun-
nan – ryijy oli yleisön näh-
tävänä kirkon ulkopuolella. 
monille näyttelyvieraille sen 
näkeminen ja sen historiaan 
tutustuminen oli näyttelyn 
kohokohtia. myös monille 
sen päällä vihityille pareille 
ryijyn suunnittelija ja sen 

tarina olivat uutta. kävipä 
näyttelyssä lukuisia pareja, 
joista vain sulhanen muisti 
parin vihkiryijyn! Eräs morsi-
an kertoi astuneensa tulevan 
miehensä kanssa ryijylle vasta 
papin kehotuksen jälkeen. 
kävipä näyttelyssä äiti ja 
tytär, jotka molemmat oli 
vihitty aarikan ”kukkaiske-
väällä”. 

someron kirkon vihki-
ryijy olkoon kaijankin toi-
vomuksen mukaan hyvä 
pohja kestäville ja onnellisille 
avioliitoille. 

Arja Torkkomäki
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Oletteko koskaan, hyvät ihmiset, pohtineet, miksi 
vuosi vuodelta ryhdymme tähän valtavaan proses-
siin, tähän hurjaan vaivannäköön, valmisteluun ja 
rekvisiitan keräämiseen, jota joulunvietto edellyttää?

Joulu on ennen kaikkea rituaali. Sen elinkelpoi-
suus osoittaa, että se on ihmisille tarpeellinen. Joulu 
on juhla, se on jotain muuta kuin arkipäivä.

Nykyisin ihmisten arkea hallitsee kolme arvoa: 
tehokkuus, taloudellisuus ja terveys. Jouluna nämä 
kaikki lentävät päälaelleen. Jouluun kulutetaan 
valtavasti rahaa, sen valmistamiseen uhrataan ja 
tuhrataan paljon aikaa kun itse värkätään sellaista, 
minkä voisi ostaa kaupasta. Samat ihmiset, jotka 
koko vuoden ajattelevat terveyttään, laihduttavat ja 
lenkkeilevät, mässäilevät jouluna tavalla, joka heitä 
arkena hirvittäisi.

Joulu korostaa vahvasti arjen vastapainona tunne-
pohjaista arvomaailmaamme. Haluamme tuntea, että 
meillä on juuret ja suku, tapaamme ja muistamme 
sukulaisia – ainakin kortein – , käymme sytyttämässä 
kynttilät omaisten haudoilla, noudatamme joskus 
jopa orjallisesti lapsuudenkodin tapoja. Ja ihmiset, 
jotka eivät normaalisti suo ajatustakaan uskonnolle, 
haluavat jouluna käydä kirkossa ja tuntea olevansa 
kristittyjä.

Joulun kaupallistuminen ja liike-elämäjohtoinen 
toiminta on vaikuttanut moniin tapoihin. Mutta kui-
tenkaan suomalaista joulua ei voi sanoa kaupalliseksi 
samassa mielessä kuin esimerkiksi amerikkalaista, joka 
on määritelty plutokraattiseksi draamaksi, loistavaksi 
ostamisen ja myymisen näytelmäksi. 

Pekka Salminen

Joulunäytelmä
Muut tavoitteet kuin ostaminen ja myyminen 

ovat meillä selvästi tärkeämmät. Joulu sisältää us-
konnollisia kokemuksia, se tuottaa meille koristein 
ja kynttilöin myös esteettistä mielihyvää. Se antaa 
meille aistinautintoja: syömme ja juomme hyvin, 
ja kokonaisuutena se palvelee vitaalisia, elämää 
parantavia päämääriä tarjotessaan huvitusta ja 
poistaessaan stressiä.

Suomalaisen joulun luonnetta voidaan parhaiten 
kuvata nimittämällä sitä satunäytelmäksi. Ihmiset 
muuttavat kotinsa kulisseja muistuttavin tarvikkein 
satunäyttämöksi. Siellä esiintyy satuhahmoja, kuten 
tontut ja joulupukki, Lucia-neito ja nuutinlaulajat. 
Joulunäytelmä on opettavainen niin kuin satunäy-
telmän tuleekin, se korostaa veljeyttä ja ystävyyttä, 
osoittaa miten hyvä saa palkkansa, kiltit lahjoja 
aattoiltana.

Näytelmän musiikki on peräisin joululauluista. 
Niiden kuvasto on vanhaa, viime vuosisadan alku-
puolelle ulottuvaa. Joulukirkkoon ei kaasutella johto-
tähtisellä mersulla, eikä körötellä edes punatähtisellä 
Ladalla, vaan istutaan komeasti kirkkoreessä, jota 
vetää ruuna tai liinakko aisakellon kilkatessa.Joulu-
pukilla on käytössään oikeastaan vielä alkeellisempi 
menopeli, nimittäin poro ja pulkka.

Ihmiset tarvitsevat tällaista näytelmää, muuten se 
ei säilyisi. Kuitenkin monet aikuiset valittavat joulun 
muuttuneen ja kaupallistuneen ja joulutunnelman 
hävinneen. Lapsia haastattelemalla voi helposti 
todeta, että he kokevat joulunsa yhä yhtä suurena 
elämyksenä kuin edellisetkin polvet. Juuri lasten 
ympärillä koko joulunäytelmä pyörii.
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Marika Haapala

Lahden–Pitkäjärven 
koulu esittäytyy

-  koulu ei ole kovin suuri, mutta silti 
kiva. alisa 4. luokka.

- Ruoka on tosi hyvää ja opettajatkin 
ovat ihan okei. Juho 6. luokka.

- Tämä on kiva koulu, sillä pienissä 
kouluissa ei kiusata niin paljon. ida 
5. luokka.

- aloitin koulunkäynnin täällä kol-
mosluokalla, koska kaksi ensimmäis-
tä vuotta olimme Lahden koulussa. 
Venla 5. luokka.

- koulun piha on hyvä, koska siinä 
voi leikkiä vaikka mitä pelejä. antti 
5. luokka.

- koulussamme on neljä opettajaa, 
terveydenhoitaja, keittäjä ja koulun-
käyntiavustaja. anniina 5. luokka.

- Pitkäjärven piha on iso, täällä on 
keinuja, kiipeilytelineitä ja koripal-
lokori. Jere 5. luokka.

- koulussa on kivaa, kun näkee kave-
reita. Hilppa 5. luokka.

- olemme rakentaneet pihalle joka 
luokalle oman majan. anniina 5. 
luokka.

- kouluun on mukava tulla aamuisin, 
meinasin kerran lähteä unissani kou-
luun. oona 5. luokka.

- koulu on ollut ihan mukavaa, mutta 

Långsjön kartanon omistaja Waldemar sagulin perusti Pitkä-
järvelle koulun, joka aloitti toimintansa vuonna 1892. Tämä 
ei ollut kunnallinen koulu, vaan oppilaitos oli kartanon omien 
alustalaisten lapsille. näin ollen Pitkäjärvellä on käyty koulua 
tänä vuonna 120 vuotta. sagulin lopetti yksityisen koulunsa, ja 
kökön nummelle rakennettiin kansakoulu. se aloitti toimintansa 
syksyllä 1907.  

Pitkäjärven ja Lahden koulut ovat nykyään yhdistyneet sa-
maksi yksiköksi ja 1–2 luokkalaiset aloittavat koulunsa Lahdessa 
ja jatkavat alakoulunsa loppuun Pitkäjärven puolella, jossa on 
3–6 luokat. näin oppilaat kuvaavat kouluaan: 

mikään ei voita kuitenkaan kesälo-
maa. Jere 6. luokka.

- Täällä on kivoja oppilaita ja opet-
tajatkin joskus vitsailee. samuli 6. 
luokka.

- koulun alueella on kaksi koulura-
kennusta, toinen ei ole käytössä. 
Juulia 4. luokka.

- koulussamme on kolmekymmen-
täyhdeksän oppilasta. ada 3. luokka.

- isäni ja pappani ovat myös käyneet 
Pitkäjärven koulua. Jenna 4. luokka.

- meillä on paljon omenapuita ja 
marjapuskia. samuel 4. luokka.

- meille oppilaille tehtiin odotustila, 
jossa voimme odottaa taksia. Lotta 
5. luokka.

Painotyö. Arttu Ojalin.

Kollaasi. Anniina Vääri.

Akvarelli. Kalat. 
Enna Erelä.Väriympyrät. Katariina 

Kankaanpää ja Elsa Ryhtä.
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Joulupukki ja muori:
Anni Aaku ja Valtteri Kontio.

Kellotonttu.
Ylärivissä Anni Aaku, Niko Lehtimäki, Matias Musto-
nen Kellotonttuna ja Jemina Merjasalo. Alhaalla Maisa 
Noki, Pinja Lehtinen, Silja Palander.

Kitaratonttu.
Kitaratonttuna Kalle 
Tiepelto. Alarivissä Nea 
Tammi, Maisa Noki, Pinja 
Lehtinen ja Silja Palander. 
Ylärivissä Jerry Joensuu, 
Juho Leppä, Jemina Mer-
jasalo, Matias Mustonen.
– Kuvat Marika Haapala.

Lahden koulun opettaja mirja Honkanen halusi 
toteuttaa somerollakin vaikuttaneen Ester ahokaisen 
tuotantoa joulujuhlassaan. Lapset harjoittelivat opet-
tajansa johdolla hauskan näytelmän. siinä runoiltiin 
tonttujen mietteitä, jotka kuvastavat menneen ja ny-
kyajan muutoksia. näytelmässä nähtiin myös tanssia. 

Miksi varjo?
kellotonttu, miksi varjo viipyy otsallasi? Etkö enää 

kodikkaaksi tunne oloasi? 
Tuota suren, kun ei teille kellon aika riitä. Liian myö-

hään tajuatte mitä siitä seuraa.

Riihitonttu.
Riihimaukkaan uutisleivän, ja -puuron toivoisin.
Riihi pantiin polttopuiksi. suren minäkin.
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Lapsuuteni joulukirkko

Jouluaatto on vaihtumassa yöksi, on saunottu, syöty ja 
joulupukkikin on vieraillut, tosin kiireisenä, sillä lah-
jat löytyivät eteisestä.  Pääsen huomenna ensimmäistä 
kertaa joulukirkkoon. Herätys on aikaisin aamulla, 
joten mamma hoputtaa nukkumaan. Kynttilät puhal-
letaan sammuksiin, ilmaan jää leijumaan kynttilän 
tuoksu, joka sekoittuu kuusen ja hyasintin tuoksuun.

Aamu on: pian lautasella höyryää puuro, silmät 
huuhtaistaan ja vaatteet ylle. Astun ulos, ulkoilma 
lemahtaa vastaan kirpeänä, on pakkasta. Pihavalo 
heijastaa kapean, kelmeän valopiirin pihaan, lunta 
on paksu kerros. Matkaan lähdetään reellä.

Hevonen nostelee levottomasti jalkojaan, se haluaa 
lähteä. Nousemme rekeen, käperryn siskon kylkeen 
kiinni ja mamma peittelee minut vällyjen alle nenä-
nipukkaa myöten. Taivaalla tuikkivat kirkkaat tähdet 
ja kuun puolikas on kierähtänyt jo läntiselle taivaalle. 
Lumiset puut nuokkuvat taakkansa alla tehden kau-
niita kaaria tien päälle. On satumaisen kaunista. 

Pian saavutaan kirkonmäelle, siellä on vilskettä, 
monia hevosia ja jalankulkijoita. Veli sitoo hevosen 
puomiin, kahmaisee sylyksen heiniä hevosen eteen ja 
heittää loimen sen selkään. Kirkon kellot kumahtavat 
juhlavasti, lähdemme nousemaan kirkonmäkeä ylös. 

Saavumme kirkon ovelle, se on suuri ja raskas, ja 
pujahdan aikuisten välissä sisään. Vastaan tulvah-
taa valomeri. Kaikki isot kynttiläkruunut loistavat 
kirkkaina, alttarin edessä on mahtavan suuri kuusi 
monine kynttilöineen. Ilmassa väreilee kynttilöiden 
tuoksu ja lämpö suuresta ihmisjoukosta. Kirkko on 
melkein täynnä. Hakeudumme istumaan. Penkki on 
korkea ja kova, jalat jäävät roikkumaan tyhjän päälle. 

Hetkessä kirkon täyttää mahtava urkujen pauhu, 
veisataan tuttua virttä ”Enkeli taivaan”. Olo on juh-
lava. Urkujen soitto on huumaavaa ja kirkkokuoro 
valkoisissaan kuin suoraan taivaasta. Saarna on ehkä 
liian pitkä. Mutta kaiken kaikkiaan aika kuluu. Pian 
on loppusoiton aika ja lähdemme ulos. 

Sillä aikaa päivä on alkanut valjeta, tähdet ovat 
sammuneet ja ilma sinisen hämärää. Kapuamme 
omaan rekeen. Veli antaa hevoselle luvan nelistää 
kotia kohden ja kyllä vauhtia piisaakin, lumitilsat 
vain lentelevät hevosen kavioista. Aulis tulee vielä 
paluumatkalla jalaksille ja ajetaan oikein vauhdilla 
kilpaillen, kuka pääsee etummaiseksi. 

Heljä Reponen
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Raivasin tieni lattialla lojuvien tyhjien 

pullojen ja vaatteiden halki. Pullot oli pa-

kattu muovikasseihin, mutta osa päällekkäin 

nostetuista pusseista oli kaatunut ja pulloja oli 

kierinyt ulos ja vierinyt pitkin lattioita, sillä 

vanha puutalo oli kallellaan ja kaikki lattialle 

päätynyt pyrki kohti eteläpäätyä. Koska veli ei 

ollut tullut avaamaan ovea, pelkäsin löytäväni 

hänet taas lojumasta keittiön lattialta, ma-

kaamasta omassa oksennuksessaan niin kuin 

joulun alla, kun olin viimeksi toimittanut 

hänet ambulanssilla sairaalaan. Asunnossa 

leijui tuttu epämääräinen kitkerä katku, se 

tuli kai kaappeihin unohtuneista ruoantäh-

teistä ja siivoamattomuudesta ja kaikesta siitä, 

veljen arjesta. 
Mutta veli ei ollut keittiössä. Kurkistin 

makuuhuoneeseen, sielläkään ei näkynyt 

ketään. Sänkyä ei ollut pedattu, niin kuin 

ei enää pitkään aikaan. Resuinen peitto oli 

valahtanut lattialle, sen alta oli paljastunut 

hien kellastama lakana ja laikukas tyynyliina. 

Sängyn vieressä lattialaudoissa oli yhä läikkä 

kohdassa, josta olin joulun alla jynssännyt 

pois oksennuksen. Tuolloin veli oli ollut 

sairaalassa kaksi viikkoa, vieroituksessa. Hänet 

oli pumpattu täyteen lääkkeitä, jotka ruokki-

vat hänen viinalle persoja solujaan ilman, että 

hänen tarvitsi kallistaa pulloa. Veli oli vietäessä 

ollut aggressiivinen ja yhteistyöhaluton. Hä-

nen maatessaan sairaalassa vaipat housuissa 

olin kiikuttanut hänen asunnostaan 621 

tyhjää pulloa viinakaupan pullonpalautusau-

tomaattiin: parin kuukauden lasti. Oli vaikea 

käsittää, että yksi ihminen oli tyhjentänyt ne 

kaikki. Siivoamaan en ollut ryhtynyt, koska 

tiesin sen turhaksi. 
Olohuoneessa oli hämärää. Verhot 

olivat kiinni niin kuin aina, vaikka oltiin jo 

iltapäivässä. Minua odotti outo näky: keskellä 

huonetta seisoi jättimäinen pullo. Sen kaula 

ulottui melkein kattoon asti, ja pullon vartalo 

kaartuvine kylkineen täytti keskilattian ja sai 

huoneen tuntumaan ahtaalta. Tuo hämmäs-

tyttävä, henkeäsalpaavan kaunis esine oli 

puhallettu vihertävästä, paksusta lasista – niin 

paksusta ja himmeästä, että valo juuri ja juuri 

läpäisi sen, kun napsautin kattolampun päälle. 

Minun piti kävellä ilmestyksen luo ja 

painaa kasvoni kiinni lasiin, ennen kuin näin 

sisälle pulloon ja tunnistin veljeni. Hän istui 

vanhassa, rispaantuneessa nojatuolissaan ja 

poltti sätkää. Pullossa leijailevan savun läpi 

näin, ettei hän ei ollut ajanut partaansa 

päiväkausiin, eikä varmaan peseytynytkään, 

istui vain likaisissa vaatteissaan ja imi tu-

pakkaa posket lommollaan ja puhalsi savua 

ennestäänkin sakeaan ilmaan. 

Tajusin, ettei hän nähnyt minua. 

Kopautin rystysilläni pullon kylkeä. Kun 

veli ei näyttänyt kuulevan, tai ainakaan rea-

goivan, koputin lisää, ensin varovasti, sitten 

lujemmin, kaksin käsin, kaksin rystysin. Veli 

ei vieläkään näyttänyt kuulevan. Kiersin 

pullonviertä vähän vasemmalle, kohtaan jossa 

seisoin suoraan hänen edessään. Koputin 

pullonkylkeä uudestaan, aloin heilutella käsi-

varsiani ja painoin lopulta nenäni kiinni lasiin. 

Nyt veli huomasi liikkeen: hänen 

ilmeensä valpastui. Kesti hetken, ennen 

kuin hän näytti tajuavan, kuka lasin takana 

koikkelehti. Suupielessä roikkuvasta sätkästä 

varisi tuhkaa, kun veli kömpi huterille jaloil-

leen. Hän oli vähällä kaatua, horjahti ja sai 

viime hetkellä tukea tuolin selkämyksestä. 

Hän hoippui muutaman askeleen lähem-

mäs, kumaraisena ja laihana, ja seisahtui 

lopulta eteeni, kasvot vain puolen metrin 

päässä omistani. Hän otti sätkän suustaan ja 

virnisti. Kasvojen iho oli tummaa ja juomuja 

täynnä, silmät haaleat ja harittavat. Hän näytti 

vanhukselta, vaikka oli vasta nelikymppinen. 

Hän sanoi jotakin, suu liikkui ja ilmeet 

elävöittivät kasvot hetkeksi. En kuule, minä 

vastasin. Tuntui kummalliselta kuulla oma 

äänensä, kun ei kuullut toista: ihan niin kuin 

olisi puhunut yksikseen. Veljen suu liikkui 

taas, huulet ja suupielet ja kasvojen pienet 

lihakset kelmeän ihon alla. En kuule, sanoin 

uudelleen, tällä kertaa lujemmalla äänellä, ja 

varmuuden vuoksi vielä kolmannen kerran, 

ääneti ja hitaasti, niin että hän ehkä pystyisi 

lukemaan sanat huuliltani. Yhtäkkiä veli 

kohotti oikean käsivartensa ja lyödä humautti 

nyrkkinsä lasiin. Siitä ei kuulunut kuin 

pieni, etäinen tömähdys. Ymmärsin, että 

yhtä etäiseltä kuulosti hänen korvissaan, jos 

minä taoin lasia ulkoapäin. Tai ehkä lasiseinät 

kuitenkin kumajaisivat, kun niitä oli joka 

puolella ympärillä? 
Jäin veljen luo yöksi. Kapusin keittiö-

jakkaralle ja varmistuin, ettei pullossa ollut 

korkkia. Pullonsuu oli umpilasia, mutta siinä 

oli pieni, muutaman sentin reikä, josta ilma 

vaihtui ja veljen polttamien sätkien savu värjyi 

ohuena vanana ulos. 
Illalla, ennen kuin paneuduin pitkäl-

leni sohvaan, johon olin pedannut itselleni 

vuoteen, huomasin veljen nukahtaneen. 

Samalla panin merkille, että pullon pohjalle 

oli ilmestynyt vettä, tai jotakin kirkasta 

nestettä. Sitä oli vain muutama sentti, mutta 

pohja oli kokonaan peittynyt. Lasin läpi 

tarkasteltuna neste näytti vihreältä. Veli istui 

tuolissa lysyyn ja kasaan painuneena, leuka 

rinnalle vaipuneena, ja kuorsasi. Tai niin 

ainakin arvelin, sillä ääntäkään ei kuulunut. 

Hänen sukkansa olivat kastuneet, ja tuolin 

ympärillä, värittömässä nesteessä, kelluskeli 

sätkäntumppeja. 

Seurasin lasin läpi veljen kolmea 

viimeistä päivää. 

Poistuin hänen luotaan vain kaksi ker-

taa, kun kävin kaupassa. En pystynyt syömään 

jääkaapissa olleita ruokia – niitäkään, jotka 

olivat vielä kelvollisia. Kun jääkaapin oven 

avasi, ulos pursuili aloitettuja, puoliksi syötyjä 

makaronilaatikkorasioita ja lihapullapakkauk-

sia. Veljen varastoimat suolasienipurkit olivat 

täynnä hometta. En tiedä, kuinka kauan ne 

olivat siellä olleet. Liedellä lojui eltaantuneen 

rasvakerroksen kuorruttama paistinpannu, ja 

koko hellaa sekä lattiaa sen ympärillä kuor-

ruttivat ruskeat rasvaroiskeet ja ruoanpalaset. 

Vaikka veli oli jo tavoit-tamattomissa, 

matkalla pois, onnistuimme   kuitenkin 

vaihtamaan muutaman kirjoitetun viestin. 

Hänellä oli onneksi mukanaan kynä, sen pää 

törrötti paidan rintataskusta. Viestinsä hän 

kirjoitti sätkäpaperille. Kun paperit täyttyi-

vät, hän poltti ne sätkien kääreenä. Tuskin 

hän muuten niitä kirjoituspapereiksi olisi 

uhrannutkaan. Painelimme viestejä pullon 

lasiseiniin, hän sisäpuolelta, minä ulkopuo-

lelta. Sätkäpaperille ei montaa sanaa mah-

tunut, joten hän kirjoitti niin pienellä kuin 

mahdollista. Minun piti mennä hyvin lähelle, 

ennen kuin näin lukea. ”Älä huolehdi, äläkä 

syytä itseäsi. Ei tämä enää kauan kestä”, luki 

ensimmäisessä viestissä. Kun vastauksessani 

kysyin, oliko hänellä varmasti kaikkea, mitä 

tarvitsi, hän vastasi: ”En tarvitse mitään, paitsi 

viinaa. Sitä riittää, votkaa on kohta nilkkoihin 

asti. Ja ainahan on haaveet. Muistatko, veli?” 

Muistin lapsuuden aurinkoisen kesäpäi-

vän, kun makasimme selällämme pihanur-

mella ja katselimme taivaan pilviä. ”Minusta 

tulee isona lentäjä”, veli sanoi silloin. ”Lentäjä 

tai ralliautoilija. Kunhan vain saan ohjata ja 

pyörittää rattia. Minä en ole lukutoukka, niin 

kuin sinä.” Kuten silloin lapsena, näin jälleen 

veljeni taivaalla, pienen niittirunkoisen lento-

koneen ahtaassa ohjaamossa, keskellä paljasta, 

näennäisen liikkumatonta ilmaa, joka suhisi 

ohi korvien ja likisti nahkakypärän tiukasti 

pääkallon luita vasten ja pyyhki mielen 

kirkkaaksi ja selkeäksi kuin läpinäkyvä lasi. 

Se oli kymmenisen vuotta ennen veljen 

alamäkeä. Kymmenisen vuotta ennen kuin 

veljen ylle laskeutui pysyvästi pullon henki, 

alkoi ohjata ja pyörittää rattia. 

Veli hymyili, kun tähystin sisälle pul-

loon. Hän oli palannut paikalleen, istui 

jotakuinkin mukavan näköisesti, oli nostanut 

jalkansakin ylös tuoliin. Hänen sukkansa ja 

pitkälahkeiset alushousunsa polviin saakka 

olivat märät. Nähdessään minun katselevan 

veli levitti käsivartensa suoriksi sivuille ja vaa-

putti ruumistaan. Hän kaartoi pilvien lomitse, 

sukelsi ja nosti taas koneen keulaa. Melkein 

tunsin propellivirran ja kuulin moottorin 

äkäiset yskähdykset sekä laskusiivekkeiden 

metalliset nitkahdukset. Melkein haistoin 

nenässäni kerosiinin ja kylmän ilman. 

Melkein. 

Sitten veli pudottautui tuolista ja alkoi 

kauhoa lattialta viinaa kämmeniensä kup-

piin ja edelleen suuhunsa. Minä kavahdin 

kauemmas. Hän painui kontalleen ja roiski 

votkaa kasvoilleen ja päälleen. En kestänyt 

tuota näkyä, se täytti minut epätoivolla ja 

voimattomalla raivolla ja muistutti paitsi 

menneistä kahdestakymmenestä vuodesta 

myös lukuisista yrityksistä saada hänet hoi-

toon. Viimeisimmästä – ja viimeisestä, niin 

kuin nyt ymmärsin – yrityksestä oli vain kuu-

kausi. Veli oli ollut silloin huonossa kunnossa, 

mutta tolpillaan, juonut rankasti pari viikkoa. 

Kuinka olinkaan hämmästynyt, kun hän 

oli sanonut lähtevänsä hoitoon! Kun sitten 

olin keittiössä auttanut ulkovaatteet hänen 

ylleen, vapisevin käsin, toivon ja epäuskon 

kamppaillessa mielessäni, ja tukenut hänet 

eteiseen, veli oli äkkiä tarrannut kaksin käsin 

olohuoneen ovenkarmiin ja sanonut, ettei 

lähde minnekään. Ja niin paljon voimaa oli 

hänen laihoissa käsivarsissaan ollut, käsivar-

sissa ja näpeissä sekä tahdossa, ennen kaikkea 

tahdossa, etten ollut saanut häntä eteistä 

pidemmälle. Ja mitä sitä paitsi olisi hyödyt-

tänyt viedä hänet väkisin? Kun olin luvannut, 

ettei nyt mentäisi mihinkään, veli oli lopulta 

irrottanut otteensa, hoiperrellut keittiöön 

ja tyhjentänyt kertakulauksella puolityhjän 

votkapullon, joka oli seissyt keittiön pöydällä. 

En koskaan unohtaisi, millainen katse 

hänen silmissään oli, kun hän kumautti 

pullon pirstaleiksi keittiön pöytää vasten ja 

katsoi minua. 
Uhitteleva, ylpeä, tyytyväinen katse. 

Jonkun toisen, ei veljeni katse. 

Kolmantena yönä kavahdin hereille 

kesken unieni. Painoin herätyskellon valo-

nappulaa: varttia vaille neljä. Ulkona kadulla 

ja sisällä asunnossa oli hiirenhiljaista. 

Pullon jykevä, mustanpuhuva hahmo 

erottui pimeästä. Könysin ylös sohvasta ja 

muistin illalla katselleeni vessan peilistä sini-

mustia silmäpussejani. Veli oli illalla ennen 

nukahtamistaan viestittänyt: ”Näytät kohta 

yhtä kurjalta kuin minä. Koeta nukkua.” 

Napsautin valot olohuoneeseen. Menin 

pullon luo ja painoin kasvoni lasia vasten. 

Alkuun en ymmärtänyt, mitä näin, veli 

kun istui tuolillaan rauhallisen näköisenä, 

joskin selvästi epämukavassa asennossa, ja 

kaikki vaikutti olevan niin kuin illalla ennen 

nukahtamistani. Sitten tajusin, että lasin taka-

na, silmieni tasalla, kellui sätkäntumppi. Kun 

taivutin niskaani ja nostin katsettani, erotin 

lisää tumppeja: niitä killui pullon taivaalla 

kuin sammuneita tähtiä. 

Miksi ne olivat niin korkealla? 

Pian tajusin, että pullo oli yön aikana 

täyttynyt. Votkan pinta oli kohonnut ja 

kaapannut tumpit mukaansa. 

Veli oli pysynyt tuolissa, koska hän oli 

työntänyt toisen jalkansa tuolin selkänojan 

ja istuimen välistä ja kieputtanut keskivar-

talonsa ympäri lakanan, joka siihen asti oli 

verhonnut tuolia. 
Kiersin monta kertaa pullon ympäri, 

etsin ja hain. Olin varma, että veli oli jättänyt 

minulle jonkinlaisen viestin ennen hukku-

mistaan. Lopulta huomasin, että ylhäällä, 

lähellä pullon suuta, häämötti vihreään lasiin 

liimautunut valkea paperinpala. Löysin keit-

tiötikkaat, kapusin ylös ja nousin varpailleni. 

Minun täytyi kuitenkin hakea taskulamppu 

keittiön kaapista, ennen kuin näin lukea, mitä 

veli oli kirjoittanut. 

”Lennä perässä sitten, kun aika on.” 

Äkkiä, vihreän kajon äkillisenä leimah-

duksena näin sielun, joka oli kuin pimeiden 

linnunratojen halki temmattu valkea liina. 

Jyrki Vainonen, Pullo (2007) 

Pullo

Josefina Seppänen

Realismia ja fantasiaa 
Jyrki Vainosen novellissa Pullo

Paras ylioppilasaine Someron lukiosta 2012.

Jos heräämme jokaiseen aa-
muun  unohtaen  muutoksen 
mahdollisuuden, huomaam-
me lopulta, että päivät toisen-
sa jälkeen kuluvat noudattaen 
samaa kaavaa. Juutumme ajan 
sykliin, joka johdattaa meitä 
kohti kasvavaa entropiaa, 
epäjärjestystä. saatamme hy-
väksyä kohtalomme ajatellen, 
ettei mitään ole tehtävissä. 
Toiveet muutoksesta turrut-
tavat mielemme ja sekoittuvat 
alati kasvavaan epätoivoon.

näin sekoittuvat myös Jyr-
ki Vainosen novellissa ”Pullo” 

(2007), realismi ja fantasia. 
Viinanhöyryisen päähenkilön 
kolmen viimeisen elinpäivän 
seuraaminen tuntuu kaikessa 
karkeudessaan ja absurdeista 
mittasuhteistaan huolimatta 
hyvinkin realistiselta kuva-
ukselta alkoholisoituneesta 
ja toivonsa menettäneestä 
nelikymppisestä. oman fan-
tasiaelementtinsä kertomuk-
seen tietenkin tuo jättimäinen 
pullo konkreettisella läsnä-
olollaan juopon olohuoneen 
keskiössä, missä se muodos-
taa oleellisen osan novellin 

miljöötä. Hiljalleen votkalla 
täyttyvä lasipullo pitää juopon 
sisällään, sillä korkkia ei ole. 
on ainoastaan ”– muutaman 
sentin reikä –”, josta ilma 
hiljalleen vaihtuu.

novellin minäkertoja, 
päähenkilön veli, luo ker-
ronnallaan novelliin hyvin 
tiiviin ja intiimin tunnelman. 
novellin alussa hän saapuu 
veljensä asuntoon kuvaillen 
lattialla lojuvia pulloja ja kit-
kerää katkua, joka luultavasti 
johtuu vanhoista, unohde-
tuista ruuista. Hän jatkaa 
kertomalla, kuinka viimeksi 
oli toimittanut veljensä sai-
raalaan löydettyään tämän 
”– makaamasta omassa ok-
sennuksessaan –”. Tätä seuraa 
kuvaus hien kellastamasta 
lakanasta ja laikukkaasta tyy-
nyliinasta: kuvailu siis saa 
jopa inhorealismin piirteitä. 
Vainonen ei käytä eufemis-
meja, hän puhuu asioista 
niiden oikeilla nimillään ja 
niin todentuntuisesti, että 
voin itsekin tuntea olevani 
hämärässä, hieman kallellaan 
olevassa ja viinankatkuisessa 
asunnossa.

Epämiellyttävästä totuu-
desta huolimatta kertoja itse 
suhtautuu kaikkeen tähän 
sotkuisuuteen ja veljestään 
huolehtimiseen varsin tottu-
neesti. Pullojen kerääminen 
ei ole hänelle uutta, mutta 
toisaalta hän ei vaivaudu sii-
voamaan paikkoja, sillä tietää 
olevan sen turhaa. kertoja on 
turtunut tilanteeseen, vaikka 
yrittääkin aina ajoittain saada 
veljensä hoitoon. kertoja ja 
hänen veljensä muodosta-
vatkin vastakohtaparin sekä 
kuvaavat realistisesti tilan-
netta, jossa alkoholisoitunut 
ihminen ei enää kykene pi-
tämään huolta itsestään, sillä 
sairaus on juurtunut syvälle 
ihmiseen ja tuonut mukanaan 
itsetuhoiset aikeet. Tällöin 
myös läheisen on vaikea puut-
tua merkittävästi asioiden 
kulkuun.

kun kertoja saapuu vel-
jensä olohuoneeseen, kaikki Josefina Seppänen.
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Sauli Salminen

Työntekijä kiittää koululaitosta 
koulu on paikka, jossa ihmi-
nen viettää huomattavan ajan 
elämästään. Parhaimmillaan, 
tai pahimmillaan, ihminen 
voi opiskella lähes 20 vuotta 
alkaen esikoulusta ja päättyen 
yliopiston lopputyön viimeis-
telyyn. Tämän lähes neljän-
neksen ihmisen elinajasta 
kattavan jakson pääasiallinen 
tehtävä on kasvattaa ihmi-
sistä sivistyneitä kansalaisia, 
jotka tulevat toimeen omassa 
elämässään. Tähän omaan 
elämään kuuluu vahvasti 
työelämä, johon kouluttau-
tuminen antaa eväitä. koulu-
maailmassa tarvittavat taidot 
ovatkin hyvin samankaltaisia 
kuin ne taidot, joita työelä-
mässä tarvitaan.

fokus kohdistuu valtavaan, 
lähes huoneen katon kor-
keudelle yltävään lasipulloon, 
joka on ”henkeäsalpaavan 
kaunis”. Veljen sisällään pitä-
vä pullo on novellin yllättävä 
käänne, mutta symbolisoi 
hyvin sitä, kuinka alkoholin 
vankilasta ei aina ole ulos-
pääsyä. Esillä ollutta aihetta, 
alkoholismia, onkin hyvä 
höystää fantasialla, sillä se luo 
tilanteeseen uutta perspektii-
viä ja uusia mielikuvia, jotka 
yllättävät lukijan. Toisaalta 
myös kertojan suhtautumi-
nen pulloon on yllättävä; 
hän ei yritä saada veljeään 
ulos pullosta vaan hyväksyy 
asian ja tyytyy seurailemaan 
tilannetta vierestä. ihaillessaan 
pulloa hän jopa viestittää, että 
on helpottunut ratkaisusta. 
kun veli on pullon sisällä, 
hänellä ei enää ole huolta 
tämän olinpaikasta.

Pullo siis symbolisoi sekä 
veljelle että kertojalle lähes 
samaa asiaa: vapautta synk-
kään elämään johtaneista kaa-
voista. Teemanakin toimiva 

elämään uupuminen voidaan 
tulkita tilanteena, jossa ”pul-
lon henki” on ottanut vallan 
ja vienyt mahdollisuuden 
uuteen alkuun. novellin nimi 
taas havainnollistaa novellin 
sisältöä melko konkreettisesti. 
Pullo sanana antaa nopeasti 
negatiivisen konnotaation 
viitaten alkoholiin.

muuten niin raskaaseen 
maailmaan uppoava novelli 
tuo kuitenkin pienellä ta-
kaumallaan hieman valoa 
pimeyteen. kertoja vaihtaa 
veljensä kanssa kirjoitettuja 
lappuja, sillä pullon läpi he 
eivät enää voi kuulla toisiaan. 
Rappioituneena ja kohtaloon-
sa vaipuneena veli kirjoittaa 
sätkäpaperiinsa: ”En tarvitse 
mitään, paitsi viinaa – Ja aina-
han on haaveet.” kertoja pa-
laa muistoihin ennen veljensä 
alkoholismia, aikaan, jolloin 
vielä oli unelmia. ”minusta 
tulee isona lentäjä”, haaveili 
veli nuorena. Tuo raikas tuu-
lahdus muistuttaa, kuinka 
mikään ei ole niin mustaval-
koista: alkoholistiksi tullaan, 

ei synnytä. se antaa myös 
realistisen kosketuksen ihmi-
sistä kumpuaviin hetkittäisiin 
toivonpilkahduksiin ja siihen, 
kuinka ihmisillä on taipumus 
haaveilla, vaikka asiat olisivat 
kuinka huonosti.

Haaveista on kuitenkin 
ryhdyttävä tekoihin, ellei 
halua joutua pullon kitaan, 
kuten juoppo. kun tämä yht-
äkkiä ”– alkoi kauhoa lattialta 
viinaa kämmeniensä kuppiin 
ja edelleen suuhunsa –”, ker-
toja perääntyi kauemmas. 
näky yhdistää irvokkaasti 
fantasiaa ja realismia. se kuvaa 
alkoholisoitunutta veljeä lähes 

eläimellisenä ja himojensa 
vallassa toimivana olentona, 
joka ei kykene hallitsemaan 
itseään.

kolmantena yönä viinan 
vanhentama veli kokee lop-
punsa. kertoja ei sitä aluksi 
edes huomaa, mutta erot-
taakin sitten tumppeja, joita 
”– killui pullon taivaalla kuin 
sammuneita tähtiä –”. Viina 
oli nyt kirjaimellisestikin 
noussut veljellä viimeistä 
kertaa päähän. novelli kuvaa 
ajatuksen tasolla melko realis-
tisesti sitä, kuinka avuttomia 
olemme toisten ihmisten elä-
mänteillä. Loppujen lopuksi 
pystymme vain sivustaseu-
raajan rooliin, sillä jokainen 
tekee omat päätöksensä. Jo-
kaisella meistä on  aamuja, 
jolloin emme jaksa uskoa 
parempaan. Joillakin niitä on 
vain liian monta.

Ensimmäisten kouluvuo-
sien lähtökohtana on, että 
oppilaille opetetaan aivan 
perustietoja, kuten lukemista 
ja laskemista, joita ilman yh-
teiskunnassa ja työelämässä 
pärjääminen on hyvin haas-
tavaa, ellei jopa mahdotonta. 
Vuosien saatossa näitä taitoja  
kartutetaan yhä laajemmiksi 
ja edistyneemmiksi. kaikki 
koulussa opetettava tieto on 
arvokasta elämää varten, mut-
ta omassa tulevassa ammatissa 
kaikkea opetettua tietoa ei 
silti tarvita. Esimerkiksi bio-
logiassa opetettavat tiedot 
metsäneläinten jäljistä ovat 
varsin merkityksettömiä, jos 
henkilön työtehtävät koostu-
vat pörssitoiminnasta. Tässä 

suhteessa voidaankin väittää, 
että kaikki koulussa opetet-
tava tieto ei ole hyödyllistä 
työelämässä. idea onkin siinä, 
että tiedollisesta ja taidollisesti 
peruskoulun ja lukion tar-
koituksena ei ole valmistaa 
ihmistä työelämää varten, 
vaan lisätä yleissivistystä ja 
antaa muita valmiuksia.

sen sijaan löytyy tietysti 
myös kouluja, joiden en-
sisijainen tehtävä on val-
mistaa ihmisiä työelämään. 
Esimerkkeinä näistä ovat 
sekä ammattikorkea- että 
ammattikoulut. Esimerkiksi 
ammattikoulut kouluttavat 
parturi-kampaajia opettaen 
näille hiustenleikkuuta, vär-
jäämistä ja asiakaspalvelua. 

Paras ylioppilasaine samalla pistemäärällä Someron lukiossa 2012.

Läpäistyään koulutuksen 
opiskelija on hyvin pitkälti 
valmis siirtymään työelä-
mään. ammattikorkea- ja 
ammattikoulut kouluttavat 
väkeä niille aloille, joille vaa-
ditaan paljon työvoimaa. 
Tämä onkin kansantaloudel-
lisesti ja yhteiskunnallisesti 
tärkeää, jotta talouden rattaat 
saadaan pidettyä pyörimässä 
riittävän työvoiman ansiosta.

Tiedot ja taidot ovat kui-
tenkin vain  yksi, joskin tär-
keä asia, jonka koulu tarjoaa 
työelämää varten. kouluvuo-
sien aikana nimittäin opitaan 
paljon muitakin hyödyllisiä 
asioita. näistä taidoista yksi 
tärkeimmistä on sosiaaliset 
taidot. niin koulussa kuin 
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työelämässä tarpeen vaatiessa 
olla myös riittävän itsenäinen, 
jotta esimiehen ei tarvitsi jat-
kuvasti kehottaa työntekijää 
tekemään jotain. Jos kyse on 
kuitenkin jostain äärimmäi-
sen tärkeästä asiasta, ei tällöin 
välttämättä kannata tehdä 
päätöksiä yksin. itsenäisyys 
tuo mukanaan myös vastuuta, 
jota työpaikoilla on opittava 
ottamaan. nämä asiat koros-
tuvat myös koulumaailmassa. 
opettajia on vähän, joten he 
eivät ehdi neuvomaan kaikkia 
henkilökohtaisesti. Tällöin 
oppilaan on oltava riittä-
vän itsenäinen suorittaakseen 
tehtävän. samoin koulussa 
opitaan kantamaan vastuuta 
teoistaan. Jos jättää lukematta 
kokeisiin, täytyy hyväksyä 
seuraukset. samoin koulussa 
opitaan ottamaan vastuuta 
esimerkiksi johtamalla ryh-
mätöitä, mitä voisi verrata 
työelämässä esimerkiksi pro-
jektin vetämiseen.

niin koulussa kuin työ-
elämässä henkilö joutuu jat-
kuvasti tekemään jotain. kun 
tähän ”työkulttuuriin” totu-
taan jo koulussa esitelmien 
ja kokeiden avulla, tuntuu 
se myös oikeassa työpaikas-

sa luonnolliselta. koulussa 
lisäksi painotetaan töiden 
suunnittelua oli sitten kyse 
esitelmästä tai koevastauk-
sesta. se onkin varmasti 
järkevää ja suunnittelun 
tärkeys näkyy myös työelä-
mässä. Tuskin esimerkiksi 
taloja ryhdytään rakenta-
maan ennen kunnollista 
suunnittelutyötä.

Työmaailma on nykyään 
yhä haastavampi ja raaempi. 
sen vuoksi työntekijöillä 
ja -hakijoilla täytyykin olla 
tervettä kilpailuhenkisyyttä 
ja itsevarmuutta, jotta uralla 
eteneminen olisi kovassa kil-
pailussa mahdollista. kilpai-
luhenkeään voikin kohottaa 
koulussa liikuntatunneilla tai 
vaikkapa kisailemalla kaverin 
kanssa siitä, kumpi saa ko-
keista parempia numeroita, 
mikä onkin varsin yleistä 
erityisesti alakouluissa. myös 
itsevarmuutta voi kohottaa 
esimerkiksi lukemalla kun-
nolla kokeisiin ja huomaa-
malla, että niin tekemällä 
todella pärjää. kaikesta it-
sevarmuudesta huolimatta 
ihminen huomaa nopeasti, 
että kannattaa olla kuitenkin 
riittävän nöyrä. muuten jää 

työpaikalla henkilö joutuu 
yleensä tekemisiin monien 
erilaisten ihmisten kanssa. Jos 
haluaa pärjätä työelämässä, 
on tultava toimeen kaikkein 
kanssa. Työantajat nimittäin 
arvostavat yhteistyökykyä ja 
sosiaalisuutta, jotta yhteistyö-
kumppanit saisivat yrityksestä 
hyvän kuvan ja jotta työil-
mapiiri säilyisi työpaikalla 
hyvänä. näitä asioita opitaan 
jo koulussa, jossa on tultava 
toimeen omassa luokassaan 
ja kyettävä tekemään ryhmä-
töitä niin parhaiden kaverien 
kuin muidenkin kanssa.

koulussa opitaan myös 
kunnioittamaan auktoriteet-
tejä eli opettajia, sekä nou-
dattamaan sääntöjä. myös 
työpaikoilla on omat nou-
datettavat sääntönsä sekä 
johtajansa, joita alaisten tulee 
kunnioittaa ja totella. koulus-
sa tottelemattomuus johtaa 
rangaistukseen, kuten jälki-
istuntoon tai puhutteluun. 
Työpaikalla oletetaan, että 
annettuja ohjeita osataan 
jo noudattaa. Jos joku siis 
toistuvasti niitä rikkoo, on 
hänen kohtalonsa toden-
näköisesti irtisanominen, 
sillä monille työttömille työt 
varmasti maistuvat säännöistä 
huolimatta. Lisäksi potkut 
saaneen niskoittelijan maine 
kokee kolauksen ja työpaikan 
saaminen tulevaisuudessa voi 
olla hankalaa.

Vaikka annettuja ohjeita ja 
sääntöjä tulee noudattaa, pitää 

helposti ilman seuraa niin 
koulussa kuin työpaikallakin 
muiden todetessa henkilön 
olevan liian koppava.

Vielä varsin rajallisella 
työkokemuksellani olen kui-
tenkin jo ehtinyt huomaa-
maan näiden kaikkien kyky-
jen merkityksen todellisessa 
työelämässä. avain menes-
tyksekkääseen työuraan onkin 
hallita kyvyt sosiaalisuudesta 
itsenäisyyteen, suunnittelusta 
nöyryyteen ja oppimiskyvystä 
pettymysten sietämiseen. 
Tässä suhteessa koulun rooli 
kasvattajana korostuu. Parasta 
kaikessa on, että nämä asiat 
opitaan koulussa ilmaiseksi 
ja lähestulkoon itsestään il-
man suurempia ponnisteluja. 
Lisäksi koulu tarjoaa oivan 
kasvualustan, mikäli halu-
aa erityisesti kehittää jotain 
kyseisistä kyvyistä. itse voin 
ainakin todeta oppineeni 
monia edellämainittuja kyky-
jä, vaikka olenkin vasta reilu 
”keski-ikäinen opiskelija”. 
samalla olen myös huoman-
nut koulutuksen sivistävän 
vaikutuksen taustalla piilevät 
syvemmät merkitykset ja nyt 
todella ymmärrän koulutuk-
sen tärkeyden.

Sauli Salminen.

Someron yläasteen luokka 7 vuodelta 1977–78. Alarivi vas. Tarja Kolattu, Kari Launiainen, Päivi 
Laine, Pirjo Ramstedt, Antti Mamia, Jukka Vahtera, Petteri Kivi, Markku Kauranen, Jari Erikäi-
nen. Toinen rivi vas. Pirkko Vuoristo, Vuokko Kallunki, Eija Kourimo, Tarja Kallunki, TiinaTas-
kinen, Riittä Mäkynen, Eija Vesterinen, Helena Talonen. Kolmas rivi vas. luokanvalvoja Tuula 
Riihijärvi, Mari Härmä, Jaana Oras, Saija Hairo, Anne Rosenqvist, Anne Laakso, Karita Salmela, 
Jarmo Nikula, Outi Ärölä. Neljäs rivi vas. Hannu Heino, Jari Kolu, Lauri Lahtinen, Pekka Määt-
tänen, Harri Määttänen, Jaana Perkiö, Solja Kajaani, Mika Koponen. 
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Raimo Ali-Yrkkö

Josef ja Maria

näin joulun alla, mikä oli-
sikaan parempi aihe kuin 
kertoilla Josefista ja mariasta. 

Tämän tarinan aiheena ei 
ole kylläkään tunnettu Raa-
matun pariskunta ja heidän 
lapsensa, vaan tarkoitukseni 
on kaivaa suvun juurta some-
ron ihamäellä ja kivisojalla 
asuneesta käsityöläisperhees-

tä, Frankbergin suvun esivan-
hemmista. 

Josef Erikinpoika syntyi 
20.2.1795 ihamäen nikulan 
talossa. (nykyiset ihamäen 
nikulat ovat eri sukujuurta, 
alun perin kajandereita). 
Josefin vaimo oli maria mi-
kontytär, syntynyt nummella 
2.7.1799, heidät vihittiin 

25.3.1824. maria oli ilmeises-
ti piikomassa jossain ihamäen 
taloista. Heille siunaantui 
seitsemän lasta, aaron, nils 
Gustaf, Josef, anna maria, 
stina kaisa, serafia ja karo-
liina. 

sukutarina saa helposti 
liian laajat mittasuhteet, siksi 
keskityn tässä vain kolman-
neksi vanhimpaan poikaan, 
jonka nimeksi pappi on kir-
konkirjoihin kasteessa mer-
kinnyt Josef Josefsson, puhu-
taan nyt kuitenkin Jooseppi 
Frankbergistä, jolla nimellä 
häntä aikanaan kutsuttiin. 

Hän syntyi ihamäen ni-
kulan Erolan torpassa 27. 
11.1831. Vaimon hän löysi 
itselleen melko läheltä, sö-
derkullan krouvin kustaan 
Wilhelmiina-tyttärestä. kus-
taa piti krouvia, nykyisinkin 
vielä monien vanhempien 
ihmisten tunteman niin sano-
tun krouvin ahteen vieressä, 
Helsingintien varressa. kus-
taan vaimo oli Åvikin lasin-
puhaltajana toimineen Jöran 
Winterbeckin tytär ulrika. 

Tulkoon tässä samalla 

mainituksi, että kustaan ja 
ulrikan nuorimman tyttären 
Vendlan vei vihille satulasep-
pä Erns ollonqvist, jotka ovat 
Vieno ja Voitto ollonqvistin 
isovanhemmat. 

Jooseppi Frankberg oli 
ammatiltaan kylän räätäli, 
joka harrasti myös viulun ja 
klarinetinsoittoa. kustaa ol-
lonqvistin kertoman mukaan 
hän oli ”someron parhai pe-
limannei ja räätälei”. Hänen 
luokseen tuli somerniemeltä 
nuorimies adam Flinkman 
pariksi vuodeksi räätälinop-
piin ja Jooseppi opetti hänet 
samalla puhaltamaan ”planet-
tia” eli klarinettia. Räätälinä 
adam Flinkman erikoistui 
vällyjen tekoon, mutta pa-
remmin hänet tunnettiin 
noihin aikoihin innokkaana 
metsämiehenä, josta hän sai 
liikanimen kettu-aatami. 
Hänestä Tapio Horila on 
kirjoittanut vuoden 1973 so-
meron Jouluun kiinnostavan 
tarinan. 

Jooseppi ja Wilhelmiina 
saivat hekin seitsemän lasta, 
alfred, august, Vilhelmiina, 

Matilda Valtonen o.s. Frankberg ja lapset. 
– Aukeaman kuvat: Heimo Söderström.

Matilda Frankberg. Ulrika Frankberg. Vilhelmiinan perhe, keskellä kasvattipoika Lauri.
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matilda, Hilma, Josefiina ja 
ulrika.  Pojat alfred ja august 
jäivät somerolle asumaan, jo-
ten kerron heistä tarkemmin. 
Tyttäret muuttivat Turkuun, 
paitsi Hilma joka muutti 
17-vuotiaana kiikalaan.

alfred oli söderkullassa 
(seeterissä) muonamiehenä. 
Hän asui vaimonsa Vilhelmii-
nan ja lastensa kanssa metsän 
reunassa mäkituvassa, jonka 
tontti oli vuokrattu Yli-Yr-
kön talon maista, nykyisestä 
Hurttikujasta erkanevan tien 
varressa, vanhaan pitäjän kart-

taan Ramberg-nimellä merki-
tyssä paikassa.  Rakennukset 
on jo aikoja sitten purettu, 
mutta vanhoja omena- ja 
kriikunapuita paikalla kasvaa 
vielä. saman tien varrella 
asui myös alfred ojala, sekä 
paikkakuntalaisten ”kiusaan 
kasööri”-nimellä aikanaan 
tuntema mies. Frankbergin 
alfred muutti sukunimensä 
suomalaiseen muotoon Va-
paavuoreksi. Hänen lapsis-
taan Erkki oli poikamies ja 
soitteli kaksirivistä kylämäen 
nikun kanssa. Yrjö Vapaa-

vuoren sukua asuu somer-
niemellä. 

alfredin nuorempi veli 
august Frankberg, mentyään 
naimisiin Hirsjärven Van-
halan mäenpään torpparin 
Heikki Enbergin tyttären, ida 
marian kanssa, hankki omis-
tukseensa kivisojalta nieme-
län lohkotilan, jonka viljelyä 
hänen nuorempi poikansa 
matti jatkoi, vaimonsa Hul-
dan (o.s. Hägg) kanssa. Perhe 
muutti sukunimensä vuonna 
1935 mäkiniemeläksi. 

augustin vanhin poika 
kalle Frankberg siirtyi Pikku-
Joensuun mansikkaniemeen 
vaimonsa Hilman kanssa, 
joka oli Vihtori Toivosen tyt-
täriä Pajulasta. myöhemmin 
he hankkivat omistukseensa 
mäntylä-nimisen pientilan. 

Jooseppi Frankbergin 
tyttäret matilda ja Josefiina 
perustivat Turussa omat per-
heet, ulrika (ulla) muutti 
sukunimensä alhaksi, hän 
eli naimattomana ja toimi 
Turussa ompelijana, kuten 
myös hänen vanhempi sisa-
rensa Josefiina. 

Lisääntykää ja täyttäkää 
maa, sanotaan Raamatussa. 

Laskeskelin tässä eräänä il-
tana, että Josefilla, joka oli 
syntynyt siis armon vuonna 
1795, ja marialla on yli 400 
jälkeläistä, joten pienen kylän 
asukasluku saataisiin kokoon 
elossa olevista jälkeläisistä. 

Matilda Valtonen o.s. Frankberg miehensä Antti 
Valtosen haudalla 1927. Vieressä Ulla-sisar.

Ulrika ja Matilda sekä Valtosen lapset. Kalle Frankberg, Alfred Ojala ja Nestori Hagelberg.

Hilma Laaksonen 
o.s. Frankberg.

Elsa Tamminen 
o.s. Frankberg.



16

Manu Kärki

Järjestyksessään kuudes val-
takunnallinen evakkovael-
lus taivallettiin somerolla 
sunnuntaina 8. heinäkuuta 
2012. aikaisemmin vastaa-
via vaelluksia on järjestetty 
Virolahdella vuosina 2006 ja 
2009, Lohjalla 2007, urjalas-
sa 2010 ja mikkelissä 2011. 
Ensi kesänä evakkovaelluk-
sen tapahtumapaikkana on 
kangasala.

someron karjalaseuran pu-
heenjohtaja seppo Pyykkö 
totesi tervetulopuheessaan: 
- Yli 70 vuotta on kulunut 
aikaa ensimmäiselle evak-
komatkalle lähdöstä. Yli 
400 000 suomalaista joutui 
jättämään kotiseutunsa ja 
maaomaisuutensa paetessaan 
sotaa. kertokaamme kaikki 
tahollamme jälkipolville elä-
mästä kauniissa karjalassa 
ennen sotaa, ylläpitäkäämme 
vanhoja karjalaisia perinteitä 
ja tehkäämme kotiseuturet-
kiä muistojemme karjalaan. 
Evakkovaellus on kunnian-
osoitus evakkomatkan koke-
neelle karjalan heimolle. 

Tapahtuman suojelija, 
valtioneuvos Riitta uosu-
kainen sanoi evakkolasten 
toiminnan panneen paljon 

– Evakkous on läsnä joka 
päivä. Puhun tietysti itsestä-
ni, kun sanon, että elämän 
perusominaisuudeksi tuli 
irrallisuus. aineettomat asiat 
nousevat materialististen ylä-
puolelle. kun on ollut pakko 
kestää väheksyntää, syrjimis-
tä, pilkkaa murteesta tai us-
konnosta, oppii selviytymään 
ja panemaan päällimmäiseksi 
paremmat. kyllä evakkohisto-
rioista näkee, että sylkykupik-
sikin on pitänyt ruveta, mutta 
kusitolpaksi ei ole alennuttu, 
sanoi uosukainen.

uosukaisen oma evakko-
taival alkoi 18.6.1944 hänen 
kaksivuotissyntymäpäivä-
nään. oli kiire maantielle, 
jota venäläiset maataistelu-
koneet valvoivat. ainoaksi 

osoitteeksi oli annettu: poh-
joiseen päin. 

– nuoremmat naiset hie-
man itkeskelivät kuormaa 
tehdessään. silloin Eeva-
mummo toruskeli lempeäs-
ti. – Tytöt, ei pie itkee, itku 
pittää säästää pahhaa paikkaa!

Puheiden ohella somer-
niemen urheilukentällä kuul-
tiin someron Laulumiesten 
lauluja Pekka Leppälän säes-
tyksellä sekä aili Järvisen 
esittämä runo. Yhteislauluna 
laulettiin karjalaisten laulu. 
someron karjalaseuran puo-
lesta tapahtuman järjestelyistä 
vastannut Riitta Lehtinen 
antoi viimeiset ohjeet mat-
kaan lähtijöille, ja niin Erkki 
Haapasen ohjastama häkä-
pönttöauto ja sitä seurannut 
sinikka iso-Herttuan ohjas-
tama Lempi-hevonen lähtivät 
vetämään vaeltajien jonoa 
viiden kilometrin taipaleelle. 
maataistelukoneita merk-
kaavat kolme lentokonetta 
ylittivät matalalta lentäen 
kulkueen useaan kertaan. 
sakeassa kuusikossa vilahti 
myös hiippalakkinen venä-
läinen sotilas ja kovaäänisistä 
kuului sodan ääniä. onneksi 
mukana oli Tuntemattoman 
sotilaan Rokka, alias Petri 
känkänen, joka turvasi evak-
kovaeltajien kulun. matkan 
varrella oli kaksi taukopaik-
kaa, jossa jaettiin vettä ja 
suolakurkkuja.

Perillä somerniemen kesä-
torilla oli tarjolla keittolounas, 
kahvia ja karjalanpiirakoita. 
somerniemen musiikkiteat-
teri esitti katkelmia Tunte-
mattomasta sotilaasta, jota 
esitettiin kahtena edellisenä 
kesänä samalla näyttämöllä. 
Evakkovaellus päättyi ääriään 
myöten täynnä olevaan so-
merniemen kirkkoon, jossa 

Valtakunnallinen evakkovaellus Somerolla

Evakkovaellukseen osallistuneet taivalsivat Somerniemen 
urheilukentältä kesätorille noin viiden kilometrin mat-
kan pelto- ja sorateitä. Ensimmäisellä evakkovaelluksella 
Virolahdella matka oli 14 kilometriä ja myöhemmin se on 
vaihdellut kuudesta kahdeksaan kilometriin.

Evakkovaelluksen suojelija valtioneuvos Riitta Uosukainen 
lähetti vaeltajat matkaan. – Aukeaman kuvat Manu Kärki.

liikkeelle, ja evakkovaellukses-
sa se näkyy. siinä eläydytään 
evakkoon lähdön tunnelmiin 
ja muistellaan, miltä tuntui 
äkkilähtö omasta kodista 
ilman tietoa tulevasta. 
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hartaushetken piti salon alue-
kappalainen marika Huhta-
salo. Evakkolasten puheen-
johtaja Eini Hämäläinen 
ja seppo Pyykkö kiittivät 
kaikkia evakkovaelluksen 
järjestelyihin osallistujia ja 
mukana olleita. 

– Toivottavasti tästä ta-
pahtumasta tulee yhtä tun-

Kansanedustaja Ben Zyskowicz piti evakkovaelluksen 
tunnelmaa mukavana, vaikka muisteltava asia oli dramaat-
tinen ja surullinen. – Lähdin mukaan kunnioittaakseni 
Karjalan evakkoja, jotka aikanaan joutuivat huolehtimaan 
perheistään ja itsestään lähes epäinhimillisissä olosuhteis-
sa. Vaimoni Rahimen Kerttu-äiti joutui perheensä mukana 
evakkoon Kurkijoelta.  Zyskowiczin keskustelukumppanina 
kesätorilla oli Heikki Kärri.

Urheilukentältä lähtivät matkaan myös Taisto ja Enni 
Poutanen Lemiltä. Taisto Poutaselle saapuminen Somer-
niemelle oli samalla paluu synnyinseudulleen, sillä hän 
syntyi evakkomatkalla joulukuussa 1940 Härjänlahden 
Toivoniemen talossa. Toivoniemestä Poutasen perhe muut-
ti ensin Vesanojan Huhtimon torppaan ja sieltä Somerolle. 
Saimaan kanavan rakentaminen vei Poutasen perheen 
myöhemmin Lappeenrantaan.

Hämeen läänin maaherra 
Risto Tainio avasi somernie-
men kesätorin 13.6.1987. 
Tuskinpa maaherra tai moni 
muukaan silloin uskoi, että 25 
vuotta myöhemmin torilla oli 
käynyt yli miljoona ihmistä. 
Paikkakuntamme tapahtu-
mista se on kerännyt vuosi 
vuodelta suurimman yleisö-
määrän. Toria perustettaessa 
epäilijöitä oli paljon, mutta 
toritoimikunnalle se oli vain 
innostava haaste. 

kesätorin neljännesvuosi-
sadan mittaista menestystari-
naa juhlittiin torilla kesäkuun 
9. päivä. somerniemi-seuran 
puheenjohtaja anne Penti-
käinen toivotti yleisön terve-
tulleeksi ja kiitti kuluneista 
vuosista toriyleisöä, myyjiä ja 
talkooväkeä. 

Somerniemen kesätori 25 vuotta

nettu kuin karjalanpiirakka, 
seppo Pyykkö totesi.

Riitta Lehtinen arvioi 
evakkovaellukseen osallistu-
neen noin 500 henkeä. aivan 
kaikki eivät matkaa kävelleet, 
mutta olivat mukana lähtö- 
tai päätepisteessä. ilma oli 
hyvin lämmin ja sade alkoi 
vasta kirkosta poistuttua. 

someron karjalaseura varasi 
evakkovaelluksen jo vuonna 
2010, ja viime syksynä alkoi-
vat valmistelut. Talkoolaisia 
oli noin 20 ja kaikkiaan jär-
jestelyissä oli mukana noin 
50 henkilöä. Lehtinen totesi 
tapahtuman jälkeen kaiken 
menneen suunnitelmien mu-
kaan. 

– oli hyvä tunnelma, eikä 
kuuma ilma hermostuttanut 
edes vettä tai keittoa jonotet-
taessa. mukana oli niin nuoria 
kuin vanhoja ja paljon myös 
muita kuin karjalaisten jälke-
läisiä. kaiken kaikkiaan tästä 
päivästä jäi positiivinen tun-
ne, Riitta Lehtinen summasi. 

Paikalla olleet entiset to-
rineuvokset saivat ruusun; 
kuvassa vuonna 1991 en-

simmäiseksi torineuvokseksi 
valittu FT Lauri Koli.



18

Armo Kuisma

muolaan seurakunta ehti 
toimia yli 600 vuotta ja oli 
yksi maamme vanhimpia seu-
rakuntia. Ernst Lohrmanin 
suunnitteleman kirkon raken-
taminen   aloitettiin vuonna 
1847.  isoista lohkotuista 
luonnonkivistä rakennettu 
kivijalka valmistui 1849. 

kirkko tehtiin tiilestä ja 
seinien paksuudeksi tuli 1,2 
metriä.  kirkkoon mahtui 
2200 henkeä ja se oli suora-
kaiteen muotoinen. Länsi-
päässä olevassa kellotornissa 
oli kaksi kelloa, jotka olivat 
1600- ja 1700-luvulta. kir-
kon itäpään sakasti oli puo-
lipyöreä. Valkoiseksi rapattu 
kirkko oli 34 metriä pitkä ja 
19 metriä leveä. 

kirkossa oli kahdet leh-
terit kummallakin puolella. 
kirkko valmistui lokakuussa 
1852 ja vihittiin käyttöön 
ensimmäisenä adventtina. 
urut olivat vuodelta 1895 ja 
niissä oli 28 äänikertaa. 

kirkossa oli kaksiosai-
nen alttaritaulu, jonka ylä-
osa oli ”Jeesus ristillä” ja 
alaosa ”Ehtoollisen asetta-
minen”.  Hautausmaa kir-
kon ympärillä ulottui lähes 

kirkkojärven rantaan asti. 
kirkkoa kiersi etupuolella 
kiviaita hevospuomeineen.             

Valmisteluja
kesäisenä   pyhäpäivänä 
10.6.2012 vietettiin muo-
laan kirkonmäellä vainajien 
muistojuhlaa 20. kerran ja 
muolaan kirkon 160-vuotis-
juhlaa. kolmea päivää ennen 
muistojuhlia lähti yhdeksän 
henkilön talkooryhmä val-
mistelemaan ja laittamaan 
paikkoja kuntoon.  Talkoo-
laisia oli Ypäjältä, Espoosta, 
Vantaalta ja somerolta. matti 
kultanen ajoi autoaan tottu-
neesti kuoppaisilla karjalan 
kyläteillä; yhtä kuoppaa kun 
väisti niin kolmeen putosi. 
kun saavuttiin perille kir-
konkylään, näkyi taustalla 
kirkonmäki. kylän oikealla 
puolella lähellä tienlaitaa oli 
vieläkin heinikossa panssari-
vaunuesteiden kivirivit, jotka 
kertoivat yli 70 sitten olleista 
tapahtumista. kuoppaisella 
kylän raitilla vanha nainen 
kulki jalan kantamuksineen. 
kaksi poikaa korjasi van-
haa moottoripyörää.  koirat 

juoksivat vapaana. Erään 
taloon johtavalla portilla kol-
me kissaa nautiskeli aurin-
gossa. kaupasta tuli tyttöjä 
limsapulloineen. mummo 
lapioi lantaa kottikärryistä 
tienlaidalla olevan pensasai-
dan juurille. Elämä kylätiellä 
oli verkkaista. Ylösnousevan 
kirkonmäelle johtavan tien 
varrella luonto oli vehmas 
ja rehevä. 

Perillä kirkon paikalla 
täyteen lastattua kuormaa 
alettiin purkaa. monenlaiset 
työvälineet, tarvikkeet ja 
eväsreput nostettiin autosta. 
matti kultanen haki kyyrö-
lästä vielä työvälineitä, jotka 
olivat olleet talviteloilla. 
Raija seppänen alkoi jakaa 
työtehtäviä. Työhön po-
rukka tarttui ripeästi. Työs-
sä oli todellista karjalaista 
talkoohenkeä ja tekemisen 
meininkiä, aina aamusta il-
tamyöhään. matti närvänen 
leikkasi ruohoa trimmerillä 
sankarihaudalla, kirsti när-
vänen haravoi heiniä, Riitta 

Himanen kitki ja kunnosti 
vapauden patsaan aluetta, 
ja sari Pekonen kunnosti 
kirkon alttarialuetta. seppo 
mäkinen raivasi hautaus-
maan käytäviä. Lauri Rämö 
ajoi nurmikkoa ja huomasi 
maasta pilkistävän pitkän 
raudan, joka osoittautui 
vanhaksi oven saranaksi, 
liekö ollut kirkon ovessa. 
matti kultanen leikkasi 
sankarihaudan pensasaitaa. 
itse leikkasin nurmikkoa 
kirkon raunioilla. Raija alkoi 
suunnitella opastetaulujen 
paikkoja ja tehdä niitä val-
miiksi. näin työt etenivät.                                                                

                                                      
Juhlapäivä

Juhlapäivän   aamuna kirk-
kojärven  pinta  välkehti 
kirkkaana.  Järven rannasta 
graniittipylväiden  kautta 
kohti kirkonmäkeä nousevat 
betoniportaat oli lakaistu 
puhtaiksi. auringon säteet 
lämmittivät, oli rauhallista ja 
tyyntä. metsiköstä kauempaa 
kuului käen kukuntaa. altta-

Muistojuhlat Muolaassa 
– kauniissa Karjalassa

Muolaan kirkko ennen talvisotaa. – Kuvat Armo Kuisma.

Talkoolaisia: takana vas. Matti Närvänen, Matti Kultanen, 
Seppo Mäkinen, Lauri Rämö, eturivi vas. Sari Pelkonen, 
Riitta Himanen, Kirsti Närvänen ja Raija Seppänen.
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rin paikalla oleva suuri, pui-
nen risti nousi kohti taivaan 
sineä, jossa purjehti valkoisia 
poutapilviä liputtaen suurta 
juhlaamme. kirkon ristissä 
oli laatta, jossa luki: ”muo-
laan kirkko sijaitsi tällä pai-
kalla vuosina 1852–1940.” 
alttarin vasemmalla puolella 
oli jykevä kirkon peruskivi, 
johon oli kaiverrettu vuosi-
luku 1849. 

kirkon nurmimatto oli 
leikattu ja kirkon penkit 
asetettu paikoilleen. alttari-
pöytä oli katettu ehtoollisvä-
linein ja koristeltu sinisin ja 
valkoisin syreenein. kirkon-
tornin paikalla kohosivat suu-
ret koivut korkeuksiin. nyt 
”kirkossa” taivas oli kattona, 
vaahterat, koivut ja pihlajat 
seininä. Reunustoilla kasvoi 
juhla-asuun pukeutuneina 
angervot, ailakit, lemmikit, 
metsämansikat ja syreenit. 

Vapaussodan 1918 muis-
tomerkki, graniittinen kivi-
paasi, seisoi paikallaan sodan 
runtelemin kolhuin. Hauta-
usmaan käytävät oli raivattu 
auki. sankarihautausmaan 
nurmikot ja pensasaidat oli 
leikattu. opastetauluja oli 
tehty ja asetettu omille pai-
koilleen kertomaan paikan 
historiasta. 

Raija seppänen, Riitta 
Himanen, sari Pekonen, 
kirsti ja matti närvänen, 
matti kultanen, Lauri Rämö, 
seppo mäkinen ja armo 
kuisma tekivät vielä viimeis-
telyjä juhlapaikalla ja hauta-
usmaalla. seppo mäkinen vi-
ritteli äänentoistoja sekä huo-
lehti niiden toimivuudesta.                        

Kirkonmäen taistelut 
1939–1940

Ennen pääjuhlaa Lauri Rämö 
esitelmöi hautausmaalla kir-
konmäen taisteluista 1939–
1940: ”Kesällä 1939 vallitsi 
Euroopassa suursodan uhka. 
Neuvostoliiton Suomea koh-
taan osoittamat painostus- 
ja aluevaatimukset saivat 
vapaaehtoiset ja sittemmin 
myös armeijan johtamat va-
rustautumistoimet käynnisty-
mään Karjalan kannaksella 
kesän ja syksyn aikana 1939.

Vapaaehtoinen  varustau-
tuminen, niin sanottu lapio-
jääkäritoiminta käynnistyi 
suojeluskuntien ja ylioppilas-
järjestöjen toimesta. Kesän ja 
alkusyksyn aikana yli 100000 
vapaaehtoista kävi viikon 
mittaisella talkoomatkalla ra-
kentamassa kiinteitä puolus-
tus- ja suojarakenteita kautta 
Kannaksen. Sanotaan, että 

vapaaehtoisuuteen perustuva 
lapiojääkäritoiminta oli yksi 
vahva tekijä talvisodan hen-
gen puolustautumisen ihmeen 
luomisessa ja onnistumisessa. 
Syksystä alkaen toiminnan 
organisointi siirtyi armeijan 
vastuulle. 

Kannaksen tässä osassa 
puolustuslinja ulottui Vuok-
sesta Punnukseen ja Muo-
laan kirkon kautta edelleen 
Kyyrölään ja sieltä Muolaan-
järvelle. Tämä niin sanottu 
etummainen puolustuslinja 

oli tarkoitettu viivytystaistelua 
varten. Mannerheim-linjaksi 
sittemmin nimitetty varustus 
kulki noin kymmenen kilo-
metriä lännenpänä. 

Porin prikaatin Turun yk-
sikössä asepalvelusta vuonna 
1939 suorittanut Toivo Koski-
nen (s. 1917) sai komennuk-
sen Muolaan kirkolle ja hänen 
joukko-osastonsa saapui sinne 
6.10.1939.  Joukko-osaston 
piti varustaa puolustuslinja 
Muolaan kirkon ja Kyyrölän 
välille. Osasto rakensi kiin-
teitä panssarintorjuntaesteitä  
ja piikkilankaesteitä kirkon 
itäpuolen pelloille ja sieltä 
Yskjärvelle asti.

 Toisena tehtävänä oli 
tehdä taisteluhaudat ja juok-
suhaudat kirkkomaan maas-
toon. Työ tehtiin laajan kirk-
komaan aitojen sisäpuolelle. 
Kirkon korkea kiviaita tarjosi 
suojaa puolustajille ja kirkko-
maa oli helppokaivuista hiek-
kamaata. Paikalliset pahek-
suivat kirkkomaan varustajia 
sanoen: ”Työhä tyhmii ootta, 
ko kaivatta juoksuhautoi 
siunatul maal.” Toki näin oli, 
mutta varustautuminen toimi 
tositilanteessa erinomaisesti. 

Neuvostoliitto hyökkäsi 
Suomeen 30.11.39. Muo-
laassa ensimmäiset viholliset 
nähtiin jo 3.12. Varsinaiset 

Liput ja airuet saapuvat juhlapaikalle.

Osa raivattua juoksuhautaa kirkkomaalla.
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taistelut Muolaan kirkolla 
alkoivat 6.12. Kirkko vauri-
oitui heti taisteluiden alussa. 
Se tarjosi kuitenkin suojaa ja 
puolustusaseman aina 12.12. 
asti, jolloin vihollinen päätti 
tuhota sen. Hyökkäys alkoi 
illalla 12.12. voimakkaana 
tykistökeskityksenä. Kirkon 
puuosat syttyivät palamaan. 
Tuli eteni urkuihin asti, jot-
ka soittivat pillien palaessa 
viimeisen soittonsa, joka lisäsi 
vielä tuhon tunnelmaa. 

Tämän jälkeen kirkko 
oli rauniokasana. Kirkosta 
jäi pystyyn vain neljä nurk-
kaa, muut osat oli tuhottu. 
Asemasotavaihe kesti Muo-
laan kirkolla joulukuusta 
helmikuulle. Silloinkaan 
ei kirkonmäkeä valloitettu, 
vaan suomalaiset luopuivat 
asemista, kun puolustuslinja 
vedettiin Mannerheim-lin-
jaan ja sieltä edelleen toiseen 
pääpuolustuslinjaan.”  

Talvisodan jäljet ovat 
tänäkin päivänä nähtävissä 
kirkonmäellä. Hautaus-
maa on entisellä paikallaan, 
mutta sodan myllertämänä. 
Juoksuhaudanpätkiä on vie-
läkin jäljellä. Rikkoutunei-
ta hautakiviä on riveittäin 
nähtävissä. Hautausmaan 
kunnostuksen ja ylläpidon 
yhteydessä mullan ja kasvil-
lisuuden alta löytyy edelleen 
hautakiviä. Eräs hautakivi 
löytyi tänä kesänä. siinä 

luki: ”kristus on minulle 
elämä ja kuolema on minul-
le voitto.”

Tänä kesänä raivattiin 
esiin kirkkojärven tuntu-
massa olevan leikkuuhuo-
neen paikalta kirkkomaan 
keskiosaan ulottuva osa juok-
suhautaa. Tarkoitus on jatkaa 
raivaustöitä tulevana kesänä 
ja näin kunnioittaa vuo-
den 1939 linnoitustöiden ja 
kirkkomaan puolustajia sekä 
muolaalaisten isänmaalle 
tekemää työtä ja uhrauksia.  

Sankarihauta-alue
Pekka moisander esi-

telmöi sankarihauta-alu-
eesta, jonka taiteilija ilmari 
Virkkala suunnitteli muo-
laan kirkolle: ”Ensimmäiset 
sankarihautajaiset olivat 
23.10.1941 ja viimeiset 
15.6.1944. Sankarihautaan 
on siunattu 167 sankarivai-
najaa. 

Sankarihauta-alue rai-
vattiin esiin 1990-luvulla. 
Muolaalaisten Seura pys-
tytti muistomerkin 1992. 
Muistolaatassa ovat sanat: 
’Tähän kirkkomaahan hau-
dattujen vainajien muistoa 
kunnioittaen Muolaalaisten 
Seura 1992.’ Teksti on myös 
venäjäksi. Saamme kiittää 
haudoissa lepääviä sankarei-
ta siitä, että he uhrasivat kal-
leimpansa, henkensä, meidän 
ja vapaan isänmaan puolus-

tamiseksi. Olemme saaneet 
pitää kielemme ja oikeuden 
asua vapaassa isänmaassa.”

Pääjuhla
Pääjuhla  alkoi  kirkon rau-
nioilla. Juhlassa muisteltiin 
muolaan kirkkoa, joka oli 
ollut karjalan kansan kes-
keinen kokoontumispaikka 
ja johon oli tultu kuulemaan 
Jumalan sanaa, kiittämään ja 
ylistämään Taivaallista isää ja 
jossa oli koettu niin ilon kuin 
surunkin hetkiä.

muolaan seurakuntaa 
muisteltiin sen eri vaiheissa, 
sekä menneitä sukupolvia, 
jotka kylvivät ja kyntivät 
peltonsa, rakensivat kotinsa, 
kasvattivat lapsensa ja teki-
vät elämäntyönsä karjalan 
kauniilla kunnailla, joista 
he joutuivat luopumaan 
lopullisesti. 

kirkon penkit täyttyivät 
ja reunoilla oli runsaasti 
kirkkovieraita. muistojuhliin 
muolaalaisten seuran lippua 
kantoi Risto klemelä ja airu-
eina toimivat Riitta Hima-
nen, sari Pekonen ja Pekka 
moisander.  Rovasti Risto 
Heikkilä johdatti osallistujat 
alkurukoukseen. ilmoille ka-
jahtivat säveleet: ”Jo karjalan 
kunnailla lehtii puu.”

Juhlan kulkua ohjasi Jor-
ma Rämö. musiikista vasta-
sivat Timo Tuunanen, seppo 
Blom ja Lari Toivonen. Lau-
luja esittivät Tenho kurka  ja 

Jorma Rämö. muolaalaisten 
seuran edustajat laskivat sep-
peleet kirkon ristille ja 1918 
vapauden patsaalle. 

muolaalaisten   seuran 
puheenjohtaja Eija Järvinen 
kertoi 20-vuotiskatsauksessa 
mitä kaikkea on 20 viime 
vuoden aikana tehty: muis-
tomerkkien pystytyksistä, 
kirkonmäen raivauksista ja 
kunnostuksista sekä yhteis-
työstä suomen ja Venäjän 
eri viranomaisten kesken 
– esimerkiksi vuonna 1992 
solmittiin maiden välillä 
sotilashautausmaiden suoje-
lusopimus.  

Eija kiitti vuosien aika-
na tehdystä yhteistyöstä: 
”Saamme tehdä täällä työtä 
ja rauhassa kokoontua viet-
tämään juhlaamme. Tämä 
paikka kertoo historiastam-
me, sitoo meidät ympäri 
Suomen levinneet hetkeksi 
yhteen avaran taivaan alle 
muistelemaan, kiittämään ja 
kunnioittamaan menneiden 
sukupolvien työtä.” 

Eija päätti katsauksen 
Viljo Luukan muistomerk-
kihistoriikin loppusanoi-
hin: ”Vanha Muolaa elää 
muistoissamme ja nykyinen 
on toimintamme kohde. 
Muolaa elää nyt sellaisena 
kuin se on.” 

kirkon 160-vuotishisto-
riikin esitti Raija seppänen. 
Hän kertoi muolaan yli 600 
vuotta toimineen seurakun-

Portinpylväät Kirkkojärven rannassa. Betoniportaat jatku-
vat rannasta ylös kirkon sakastinpuoleiseen päätyyn.

Kyläläisten takaisin tuomia vanhoja hautakiviä kirkonmä-
ellä.
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nan eri vaiheista, sen kir-
koista, seurakunnan alueista 
ja rajoista sekä kirkkojärven 
kulttuurihistoriasta, joka 
ulottuu tuhansien vuosien 
taakse: ”Muolaan eli Pyhän 
Ristin seurakunta ehti toi-
mia yli 600 vuotta. Emme 
voi pyyhkiä pois nykyisyyt-
tä, mutta emme myöskään 
historiaa. Tämä alue on osa 
suomalaista, ruotsalaista ja 
venäläistä historiaa, osa uni-
versaalia kulttuuriperintöä.”

 Hän muistutti, ettei 
muolaan kirkonmäen mo-
nisatavuotinen historia hä-
viä, vaikka pääosa näkyvistä 
merkeistä onkin hävinnyt. 
Lopuksi Raija siteerasi, mitä 
suomen puolustusvoimi-
en ylipäällikkö marsalkka 
mannerheim kirjoitti maa-
liskuussa 1943: ”Olen mie-
lihyvin todennut sen suuren 
harrastuksen, jota puolustus-
voimien upseerit, aliupseerit 
ja miehistö ovat osoittaneet 
Karjalan tuhottuja pyhät-
töjä kohtaan ja joka omalta 
osaltaan kuvaa taistelumme 
luonnetta. Toivon, että nämä 
Herran huoneet kohta rau-
han tultua kohoaisivat rau-
nioistaan suurta tehtäväänsä 
suorittamaan.” 

Jumalanpalvelus
Pääjuhla jatkui jumalanpal-
veluksella. kirkonkellona 
soi puuhun ripustettu rauta-
kanki, joka kutsui juhlaväen 
yhteen. Jumalanpalvelus 
aloitettiin viimeiseksi jää-
neen muolaan kirkkoherran 
Toivo Rapelin saarnavirrellä 
”Jeesuksen muisto ihana”. 
Rovasti Risto Heikkilä piti 
saarnan, jossa hän kertoi: 
”Muolaan seurakunta oli jo 
keskiaikainen vanha Pyhän 
Ristin seurakunta. Kirkko-
maalla oli aikanaan myös 
kaksi kiveä, joita kutsut-
tiin ristikiviksi. Nyt altta-
rin paikalla on iso puinen 
risti. Vielä 73 vuotta sitten 
paikalla, jolla olemme, oli 
seurakunnan komea kivinen 
tiilikirkko. 

Tuli kuitenkin sota ja 
etulinja tälle paikalle. Kirkko 
hävisi, kuten ristikivetkin. 
Risti symbolina, tunnuksena 
on kuitenkin säilynyt. Olem-
meko ajatelleet, mitä ristin 
merkki sellaisenaan kertoo? 

Ristissä on kaksi osaa. 
On pitempi pystypiena ja 
lyhyempi poikkipiena. Pi-
tempi pystypiena kertoo, että 
tie Jumalan luo on olemassa, 
mutta se on ylhäältä alas. 
Me ihmiset ajattelemme, että 

meidän tulisi nousta, jotta 
saisimme yhteyden Jumalan 
luo. Emme me ihmiset voi 
itse omilla voimillamme ja 
teoillamme ikinä nousta Ju-
malan luo. Jumala sen sijaan 
voi tulla meidän tykömme. 
Näin tapahtui kun Jeesus 
Kristus, Jumalan Poika vaelsi 
maan päällä. Tästä Kristuk-
sen tulosta tänne meidän 
keskuuteemme kertoo ristin 
pitempi pystypiena. 

Entä lyhyempi poikkipie-
na? Se liittyy meidän ihmis-
ten välisiin suhteisiin. Kaikki 
ei ole niin kuin toivoisimme 
ja me kärsimme. Tuntuu 
kuin emme itse pystyisi niitä 
parantamaan. Mutta mei-
dän ei tarvitsekaan, varsin-
kaan kun siitä ei tule mitään. 
Ei ristin poikkipiena pysy 
ylhäällä ilman pitempää pys-
typienaa. Ihmissuhteissamme 
saamme ja meidän tulee tur-
vata Jumalaan, jonka kanssa 
yksin kaikki on mahdollista. 

Näin risti kaikkineen 
tulee hyvin lähelle meitä joka 
tavalla. Sen sanoma kosket-
taa syvältä koko olemustam-
me, olemistamme ja pelas-
tusta. Pääsemme osalliseksi 
Jumalan voimasta, armosta 
ja anteeksiantamuksesta juu-
ri ehtoollisessa. Se on ateria, 

jossa Kristus itse on läsnä ja 
antaa todeksi ruumiinsa ja 
verensä.” 

Rovasti Heikkilä kutsui 
juhlaväen Herran pyhälle 
ehtoolliselle. Häntä avus-
tivat marja-Liisa Heikkilä, 
Tuula mäkeläinen, Riitta 
Himanen, Eija Järvinen 
sekä  armo kuisma.Ehtool-
lispöytä oli katettu. Juhlaväki 
sai kumartua samalle paikal-
le, jossa edeltävät sukupol-
vet olivat olleet kiittämässä 
ja ylistämässä Jumalaa elä-
män lahjoista, rukoilleet ja 
pyytäneet siunausta elämän 
matkalle sekä hakeneet loh-
dutusta koettelemuksiinsa 
vaikeina aikoina. Hengel-
lisesti ravittuina laulettiin 
lopuksi suvivirsi: ”Jo joutui 
armas aika ja suvi suloinen.”

Seppeleiden lasku
sankarihaudalla alkusoiton 
jälkeen kuultiin Veteraani-
en iltahuuto, jonka jälkeen 
laskettiin seppeleet muis-
tomerkille ja eri puolilta 
suomea tulleet toivat omat 
kukkatervehdyksensä hen-
kensä antaneille sotilaille, 
jotka olivat taistelleet kodin, 
uskonnon ja isänmaan puo-
lesta. Lopuksi Rovasti Risto 
Heikkilä lausui päätössanat 
ja Herran siunauksen, jonka 
jälkeen laulettiin virsi: ”Her-
raa hyvää kiittäkää.”

Kohti  kotia
Juhlan lopuksi muolaan lipun 
johdolla juhlaväki lähti kerto-
maan viestiä kotiseurakuntiin. 
Juhlapäivä ja muistojuhlat 
olivat arvokkaat, koskettavat 
ja mieliin painuvat. karjalan 
kansa, joka on ollut hajalle 
lyöty, oli taas kerran saanut 
olla yhdessä, tavata sukulaisia, 
ystäviä ja tuttuja. oli vietetty 
arvokas juhlapäivä pyhällä 
paikalla, rakkaalla kirkon-
mäellä, joka on karjalaan 
matkaajien keskeinen pyhiin-
vaelluskohde, jota vaalii muo-
laalaisten seura jäsenineen ja 
talkoolaisineen.

Juhlaväkeä sankarihautausmaan muistomerkillä.
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Raija Rajala

Juuret Muolaassa,
lapsuus Somerolla

olen Linda ja matti Romun 
nuorin lapsi. Vanhempa-
ni olivat kotoisin karjalan 
kannakselta muolaan pitäjän 
Telkkälän kylästä, jossa mo-
lempien talonpoikassuvut 
olivat jo vuosisatojen ajan 
asuneet ja viljelleet maata. 
sotien ja evakkomatkojen 
jälkeen vanhempani raken-
sivat uuden kodin someron 
Pälikönkulmalle ja alkoivat 
viljellä someron peltoja. 
Valoisat ja  mukavat van-
hempani tutustuivat pian 
hämäläisiin naapureihinsa, 
ja minunkin lapsuuden leik-
kitoverini olivat somerolaisia. 
mutta äiti ja isä vaalivat 
myös karjalaisia perinteitä ja 
puhuivat Telkkälän murretta, 
jonka minäkin jo pienestä 
pitäen opin.

muistan lapsuudestani 
sen, kun muutimme uuteen 
kotiin. Äiti oli levittänyt tu-
van lattialle kutomansa räsy-

matot ja tuvan seinänvierus-
toilla oli isän tekemät penkit. 
isä otti paketista valokuvan 
muolaan kirkosta ja kiinnitti 
sen tuvan seinälle, ja van-
hempani, joilla molemmilla 
oli hyvä laulunääni, veisasivat 
muolaan viimeisen kirkko-
herran, Toivo Rapelin saar-
navirren ”Jeesuksen muisto 
ihana”. muistan myös, että 
jonkin ajan kuluttua Rapeli 
itse kävi meillä kylässä ja 
yöpyikin. Hän kierteli sotien 
jälkeen tapaamassa entisiä 
seurakuntalaisia, lohdutti ja 
antoi ikään kuin kriisiapua. 
muistan, miten sinä lauan-
tai-iltana lautettiin ja haastel-
tiin ja minä, pikku Raija, sain 
istua Rapelin sylissä.

uuteen kotiimme näkyi 
yli avaran peltomaiseman 
someron kirkon torni ja 
kuului kirkonkellojen ääni. 
uskovaisina ihmisinä van-
hempani kävivät melkein 

joka pyhä kirkossa ja minä 
heidän mukanaan. kun äiti 
sunnuntaiaamuna kampasi 
tukkaani ja sitoi rusettia 
päähäni, olin selittänyt, että 
”Männää iukkoo ko nyt on 

Muolaan Telkkälän kylän rantamaisemaa. – Kuva Annikki Järveläinen.

Kirkkoherra Toivo Rapeli lahjoitti 1946 vanhemmilleni 
hartauskirjan, jonka kansilehdelle hän kirjoitti ylläolevan 
tekstin.

iukkopyhä”. kirkonmenojen 
jälkeen isä osti minulle kir-
konmäen kioskista pullon 
punaista limonadia, ja isä 
ja äiti haastelivat tuttujen 
karjalaisten kanssa.
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isovanhemmistani muis-
tan vain äidinisän eli Telk-
kälän äijän, sillä hän muutti 
mummon kuoltua meille 
somerolle asumaan. koti-
kylässä hän oli ollut suoras-
taan legendaarinen hahmo: 
kyläläisten luottomies, ky-
länvanhin, taitava veneen-
rakentaja, kalastaja, joka veti 
talvinuottaakin. Hauska mies, 
vitsiniekka, lapsirakas. kun 
isoisä muutti meille, olin vii-
sivuotias, vailla leikkitoveria, 
sillä kolme sisartani olivat 
jo aikuisia. meillä oli äijän 
kanssa rattoisaa. Haasteltiin 
ja leikittiin. Hauska leikki 
oli se, kun vedettiin nuottaa 
käsikkäin ja lorun lopuksi 
äijä ravisteli minut konttiin.

kyllä olen monet ker-
rat omien ja vieraiden las-
ten kanssa nuottaa vetänyt: 
”Veen, veen nuottaa/ saan 
suurii kalloi/ ahvenet antil/ 
kiiskit kissal/ kurvit koiral/ 
hupsis kala konttii!” Äijä 
ehti asua meillä vain runsaan 
vuoden ennen kuolemaansa. 

minulla oli kova ikävä häntä, 
mutta joulu oli tulossa ja 
aloin odottaa joulupukkia. 
silloin tätini, varsinainen 
totuuden torvi, tokaisi, että 
ei se pukki taida tänä joulu-
na tullakaan, koska meidän 
pukki makaa kirkkomaassa.

aikuisena olen ajatellut 
isoisän kohtaloa. miten hän 
kesti sen, että sota tuhosi 
koko entisen elämänpiirin. 
mitä hän, vanha mies, mietti 
evakkona vierailla poluilla, 
oudoilla ovilla. muistoissaan 
hän varmaan ajeli Telkkälän 
teitä Lento-tammallaan tai 
kulki alas kotirantaan musti-
koira vierellään valmista-
maan rantakalaa Pölläkkälän 
sahan herroille.

Vielä pari lapsuusmuis-
toa. Joulunalusviikolla äiti 
laittoi minut viemään naapu-
reille leipomiaan piirakoita ja 
muita jouluherkkuja. minul-
la oli suuressa potkukelkassa 
monta pakettia, oli äidin 
tekemiä peruna-, riisi- ja 
hersryyni- eli hirssipiirakoita 

ja tietysti jamakka- eli piimä-
piirakkaa.

iäkkäälle naapurinmum-
molle äiti lähetti myös juu-
reen leipomaansa ruisleipää, 
säilyvää ja herkullista. Äiti 
leipoi karjalaiseen tapaan 
joka lauantai. kun suuri 
leivinuuni oli lämmitetty 
pitkillä haloilla, jotka isä 
aina kantoi, äiti luuti hii-
let uunin edessä olevaan 
hellan eli liitan tulipesään. 
minun tehtäväni oli juosta 
katsomaan, ettei korstee-
nista tullut kipinäryöppy 
sytyttänyt pärekattoa pala-
maan. uunin jälkilämmössä 
kypsyivät karjalanpaisti ja 
mokkermeija eli herkullinen 
ruispuolukkapuuro. kyllä 
äiti ja entisajan emännät 
olivat taitavia! nykyihminen 
katsoo ohjeesta uunin läm-
pötilan ja paistoajan.

naapurin hämäläisper-
heelle syntyi vauva. silloin 
meidän äiti alkoi varustaa 
rotinoita: hän leipoi ison 
vehnäsrinkelin, sokerikakun, 

ässiä ja tietysti karjalanpii-
rakoita. Viemiset äiti laittoi 
isoon pyykkikoriin, ja sitten 
lähdettiin naapuriin. kun tu-
liaiset oli annettu ja mentiin 
vauvaa katsomaan, äiti alkoi 
kehua: ”Voi ko hää on sorja, 
suuki on nii pien ko sormel 
tökätty.”

Eräänä kylmänä talvi-
päivänä olin äidin kanssa 
menossa naapuriin viemään 
pihkamaitoa (ternimaitoa). 
Läheiselle pellolle oli kerään-
tynyt kylän isäntiä, myös 
meidän isä, suunnittelemaan 
peltojen salaojitusta. Äiti 
tietysti pysähtyi juttelemaan. 
sillon paikalle tuli vielä yksi 
isäntä, joka sanoi, että radion 
uutislähetyksessä oli kerrot-
tu, että marsalkka manner-
heim oli kuollut. muistan, 
miten miehet ottivat hatun 
päästään ja siinä lumisella 
pellolla pidettiin hiljainen 
hetki mannerheimin  muis-
toksi. suomen marsalkan 
kuolemasta tulee 28.1. 2013 
kuluneeksi jo 62 vuotta.

Isosisko Mirjam Romu ja pikkusisko Raija  talvella 
1947 Someron keskustassa. – Kuva katuvalokuvaajan.

Raija Rajala Uudenkaupungin lukion Talvisota ja evakkotie 
50 -juhlassa.
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olin kesällä 2012 Ho-
peaniemen kylpylässä, jossa 
oli ryhmä sotaveteraaneja 
kuntoutuksessa. kaikki olivat 
minulle vieraita, mutta yhden 
veteraanin kanssa tuli kes-
kusteltua aina kun tavattiin, 
tietysti sotamuistoista sekä 
siitä, missä päin sota-aikana 
liikuttiin.

Tämä sotaveteraani – Hugo 
nimeltään – kertoi palvelleensa 
sota-ajan ratsuväessä ja ensim-
mäisen vuoden Äänisjärven 
rantoja sungunniemellä puo-
lustamassa, niin kuin minäkin.

sungunniemeltä vuoden 
1943 alussa alussa siirryttiin 
etelään kiviniemeen, josta 
kesän aikana edelleen kannak-
selle, jossa vihollinen valmis-

Kalevi Sahlström

Kuin veljet keskenään

teli hyökkäystä ja suomalaiset 
puolustamista.

kun kannaksen taistelut 
alkoivat, ratsuväen molem-
mat rykmentit olivat mukana 
Lempaalan ja Vammelsuun 
taisteluissa. muistan erään 
peltoaukean miinoituksen, 
kun ryhmän tuttu kaveri va-
hingossa astui peittämänsä 
voimakkaan miinan päälle: 
paikalle jäi kaverista vain iso 
monttu ja läheisen puiden 
oksille joitain riekaleita. Erää-
nä päivänä joukkueen johtaja 
kyseli vapaaehtoisia miehiä 
räjäyttämään siltaa. Tehtä-
vään ilmoittautui viisi miestä, 
mutta takaisin ryhmästä tuli 
vain kolme miestä; vihollinen 
oli myös kiinnostunut sillasta.

usein rintamalla mietin 
arkuuttani enkä koskaan ol-
lut vapaaehtoinen tehtäviin, 
mutta kun määrättiin, olin 
aina valmis lähtemään.

Hugo kertoi kokeneensa 
samanlaisia ikäviä kohtaloita 
perääntymisen aikana.

kun taistelut lähestyivät 
Viipuria,  molemmat  ryk-
mentit  siirrettiin  nopeasti 
Viipurinlahdelle ja seuraavana 
päivänä veneellä Viipurinlah-
den saariin. minä jouduin 
Esisaareen ja Hugo kertoi ol-
leensa naapurisaaressa. saarissa 
oli vastassa jatkuva tykistötuli 
ja lentokoneet pörräsivät jat-
kuvasti ilmassa. Vihollinen 
yritti vallata saaret. Yksi kra-
naatti räjähti lähelläni. siitä 
yksi sirpale osui käsivarteeni 
ja joukkueenjohtaja neuvoi 
lähtemään rantaan, jossa oli 
jo useita haavoittuneita, joiden 
mukana pääsin lähelle man-
teretta ja kahlaamalla lopun 
matkaa mantereelle. Hugo 
kertoi myös ihmeellisestä pe-
lastumisestaan saaresta ja sen 
jälkeen ratsuväen rykmenttien 
siirrosta ilomantsiin, jossa heti 
osallistuttiin taisteluihin.

minut ohjattiin haavoittu-
neena hevoskaravaaniin, joka 
kuljetti haavoittuneet Vie-
rumäen sotasairaalaan, josta 
kuukauden kuluttua minut 
ohjattiin myös ilomantsiin 
lähtevään junaan. En ehtinyt 
olemaan ilomantsissa kuin 
viikon ajan, kun tuli rauha ja 
outo hiljaisuus.

Hugo kertoi kotiseudul-
leen palattuaan miettineensä 
tulevaisuuttaan. nähtyään 
sanomalehdessä ilmoituk-
sen poliisiksi pyrkiville laittoi 
anomuksen Helsinkiin, josta 
heti tuli kutsu vuoden 1945 
huhtikuussa alkavalle kurssille. 
minä näin saman ilmoituk-
sen sanomalehdessä ja pääsin 

toukokuussa alkavalle poliisin 
alokaskurssille.

alokaskurssin jälkeen Hu-
go kertoi siirtyneensä Lahden 
poliisiaseman palvelukseen, 
ja minä pääsin saman vuoden 
syksyllä Riihimäen poliisiase-
malle.

muutaman  vuoden  jäl-
keen Hugo siirtyi Lahden 
rikospoliisiin ja samoin kävi 
minulle siirtyessäni rikospo-
liisiosastolle.

Hugo kertoi avioliitostaan 
olevan kaksi lasta niin kuin 
minullakin. Eläkkeellä olles-
saan hän mainitsi kulkeneen-
sa erilaisissa sotaveteraanien 
kuntoutumislaitoksissa, kuten 
minä.

Lopuksi totesimme hiljai-
sina, että meillä molemmilla 
on ollut hyvä suojelusenkeli, 
joka on varjellut meitä neljä-
kymmentä vuotta kestäneen 
työrupeaman ajan. Työtä ensin 
tehtiin monta vuotta kivääri 
työkaluna ja sitten 35 vuot-
ta uhkauksien ja vaarojen 
kohteena, eikä elämä aina 
ollut muutoinkaan normaalia 
elämää.

Lumipukuinen korpisoturi Kalevi Sahlström lähdössä etu-
linjaan vuonna 1942 Sungunniemellä. – Kuvat Kalevi Sahlströmin.

Kalevi Sahlström poliisilai-
toksen palveluksessa vuonna 
1950.
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Vaikka Eurooppa oli saanu 
sotimisest tarpeekses, mailmas 
tuntu piisaavan maita, kun 
tykkäs nahistella keskenäs. 
korean niämimaala oli täys 
rähinä päälä. Pohjois- ja Etelä-
korea ol toistes kimpus. Välist 
tuli parempiiki uutisii. naise 
hössötti ja meinas sevota pas-
moisas, kun armi kuuselast 
tehtii universumin missi. sit-
kun se löysi ruskjan killisilmän 
iräst, niin sit ne vasta kahheel-
las oli. Lehret teki Gilist koko 
kansan kotivävvyn.

Enemmän kun armi, miä-
hii kiinnosti Helsinkin olum-
pialaiset, Ekyptin resitentin 
Farukin joutuminen pois 
vallast, naapurimaan “isä au-
rinkoisen”, stalinin kualema 
ja se, kun sotakorvaukset tuli 
reeraan. istusin Laurannon 
parturitualis tukalleikkuus, 
kun sisäl kenkkas yks naapuri-
maan suuri ihailija. siäl oli sen 
miälest kaikki mailman parast, 
eikä ollu mittään murhei. Äi-
jän nokka oli roippeellas niin-
ku töllis korttipelis hävinneel. 
suama katteli sitä ihmeesäs.

– onks joku vahinko sat-
tunu. olet sevveran surkjan 
näkönen.

– Eks sää sit ol uutisii kuur-
rellu? keneralissimus om pääs-
sy poies, äijä huakas.

– mää kettään kenralissi-
must tunne, ja misä simmo-
nen on kakkus lusinu? suama 
sihe.

– kai sääkin sentään kene-
ralissimus Josef staliinin tiärät. 
Eikä se missääv vankeures ol 
istunu, mailman melkeen suu-
rempi ja viisaampi valtiomiäs, 
äijä sanos.

– Jaa se – mun miälest se oli 
yks suurempii pahantekijöi. 
koko suamenkin se meinas 
napata, ja oliskin, jossei mei 
oltais pantu hanttiin, suama 
napautti.

Martti Jokinen

Mailma parempiin kässiin

– Jassoo, simmosiiks sääkin 
meinaat, äijä sanos ja kääntys 
poiskäsin, marssi porstuvaan 
ja paiskas oven peräsäs kiu-
kusas kii.

– Tämmöst se on palvelus-
ammatti, suama sanos. – Joka 
sannaa tarttis varroot. mää 
luulen, ettei arvo tul ennää 
ikän tänne mul tukkaas lip-
pauttamaa.

ula-ration tulo oli Laineen 
putikil paljon tärkjempi jut-
tu, kuin maailman johtajain 
kualemat. Leo kehus ulan 
toistavan simmosekkin äänet, 
mitä ei vanhat ratiot pystyny. 
Eikä kohise eikä pörise. Jok-
kut vänkäs sitä, et vanha ratio 
soi pehmusemmin. 

Ratiot teki kauppas niin 
paljon  ku  tehtaat  kerkis 
tekemään. muttei puaris, 
misä Leo joutus olemaaan 
ain vaan enemmän. monet 
mettäkulman äijät ei viittyny 
eres lauteerata  Taimin kans, 
saatikka ostanu silt ratioo. 
Taimi oli nokka solmus, kun 
äijät sano vartoovas et Leo 
kerkeis. mettäkulmil kiärsi 
tönöst tönnöön asjamiähii, 
ratioloora polkupyärän takan. 
ne poikkes jokaseen tuppaan, 
misä hiukkakin luulivat taikka 
tiäsivät olevan ratiokuumet. 
kauppoi tehtiin, mut usseen 
vaan sen tähren, ettei asjamiä-
hist muuten päässy erroon. 
Vallankan Laineen parhaast, 
salmisen oskarist. oskari oli 
simppunen kauppamiäs. se 
istus tuvan penkil niin kauv-
van puhumas, kun talon väel 
oli aika mennä maata. oskari 
oli viäl niinkin pirullinen, et 
jätti ration koekuunteluun. 
kaikki ei kehranneet enää 
pariv viikon jälkeen kiältäät 
ja taas tuli kauppa.   

oskari poikkes aika ussein 
verstaalkin hiukka ennen 
pualtapäivää miästein ruaka-

tunnil, raakaamas nuaruuren 
reisuistas ja linjapiilin kuskina 
olloos. oskari oli suustas 
tavallist parenpi. sanos so-
tilaspassisaskin seisovan, et 
suu tavallinen. oskari tänt-
täröitti äijäsakin eres, kykkys 
ja pomppas taas ylös ja huitos 
käsilläs. meni välil polvillas, 
ja löi kämmenes yhteen nii et 
paukaatti:

– kolmekymmentluvun 
alus mää ajoin linjapiilii suut-
laan akun kans someron ja 
Turun vällii. kun mää lährin 
somerolt, niin aku lähti Tu-
rust ja päinvaston. sillon oli 
pikkasen eri meininki kun 
ny. Jos sattu paha talvi, oltiin 
kuses. Ei sillon teitä aural ras-
sattu, niinkun ny. Pahemmis 
kinospaikois täytys nousta 
piilist avvaamaan lapjol tiätä.

–  kattokas kerran tuiskas 
niin kauhjast, ja mei  akun 
kans luatiin tiätä marttilan 
kirkon paikkeil ja meitin 
lapjot kolisi siin yhteen, osku 
selitti totisena pää kallellas.

Poliisikkin oli sillol muka-
vampii. Joskus ne tiän päälä 
tarkasti, oliks jarrui. mun 
piilist oli jarrukenkät loppu. 
uuret kenkät mul jo oli val-
miina paperipussis penkin 
viäres. kun poliisi kysys jarrui, 
näytin pussii vaan. oskari 
vaihetti asentoos. 

– kerran yks Turun likka 
jymäytti muu pahemman ker-
ran. Ei ollu viäl matkahualtoai-
ka. Likka lähetti paketin jälki-
vaatimuksel. kattokas likka sa-
nos,  koskel vartoo  simmonen 
miäs. Lährin köröttämmää. 
Huinailin kosken kirkol ison 
aikaa, muttei kettään tullu. 
aattelin kattoot piruuttain, 
mitä paketis on. siin ei ollu 
kun vanhoi väärii nauloi. Ei 
muu eres harmittannu, kun se 
oli niin kamalan kaunis, niin se 
Turul likka, kattokas.

ula-ration peräs ilmestys 
sähköl käyvä levysoitin. se 
yhristettii panaanipistokkeen 
kans ration takakanteen. En-
siin täytys ronkkiit sormen 
kans läppii, kumpi anto ra-
tiost kovan pöräyksen. sihen 
pistettiin punasen johron pa-
naani. sähkörammarin soitto 
oli ihan erilaist, kun vanhain 
veivattavain. Vilipsilt tuli mal-
li, misä levysoitin oli ration 
päälä säränäkannen alla.

Jannee ramofooni kiin-
nosti, mut surkutteli, et se 
on tyyris.

– Tee itte, ei maksa pualta-
kan mitä tehtaallaine. ostat 
vaan moottorin, levylautasen 
ja äänivarren. Teet vanerist as-
kin, mihen ne soppii. mullon 
äänijohtoo ja pistokkei, sanos 
Tauno.

– mistäs simmosii ossii saa? 
– Vilipsilt ainaki ja Ratio-

mikrolt. mää voin hommata.
määkin innostusin, kun 

Tauno lupas jelpata. En olis-
kan itte ymmärtäny levysoitti-
mest mittää. Pistin vehkeet va-
nerinkappalaan, minkä Eero 
sai sovittaat puiseen alustaan, 
sikkun se pääsis armeijast. 
naftin vuaren päästä syksyl oli 
mun vuaroin mennä valtion 
leipiin Hennalaan. En tiätäny 
koko paikast muutakun et se 
on liki  Lahtee.                                      

 
 

Linja-auton kuljettaja Oskari 
Salminen. – Kuva Annikki Sarenin.
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kultelan mäenrinteessä, Här-
kätien varrella oli kauppilan 
pieni punainen tupa, jossa 
oli kaksi huonetta. Tuvan 
vieressä oli kylän yhteinen 
perunakuoppa-alue, johon oli 
monen kultelalaisen perunat 
pantu talvisäilöön. Vieres-
sä oli myös kaksi kauppaa, 
oraksen sivumyymälä ja 
Teräsen kauppa, myöhemmin 
osuuskaupan sivumyymälä. 
kauppoja ei enää ole ollut 
vuosiin. Ei myöskään tuota 
punaista tupaa, se purettiin 
1980-luvun puolivälissä ja 
jonka paikalle  valokuvaaja 
Reino Luitparo rakensi kome-
an tiilitalon. Vanhassa pitäjän-
kartassa vuodelta 1942 paikka 
on merkitty nimellä nikolai, 
mutta kauppila-nimellä sen 
kaikki kultelalaiset tunsivat.

Tuossa punaisessa tuvassa 
asui vaatturipariskunta Jenny 
ja nikolai Yli-Lukumies. Jen-
ny tunnettiin ompelijana ja 
nikolai räätälinä, kumpikin 
olivat myös pyhäkoulunopet-
tajia. Lapsia heillä ei ollut, 
kasvattipoika kylläkin, Toivo-
sen Fannin poika keijo, joka 
myöhemmin muutti Ruotsiin 
ja hänkin on jo kuollut. 

Jenny ja nikolai elivät 
hyvin vaatimatonta elämää ja 
heillä oli vahva uskonnollinen 
vakaumus. Ei siis ihme, että 
jokapyhäinen lasten pyhä-
koulunpitäminen oli heille 
kunnia-asia. muistan elävästi, 
kun polvenkorkuisena noin 
viisivuotiaana aloitettiin py-
häisin tunnin verran kestävä 
harras tuokio aina vuorollaan 
kunkin kyläläisen kodissa. 
Pyhäkoululaulut olivat reip-
paampia laulella kuin virret, 
ja onpa niistä joitakin jäänyt 
vieläkin mieleen. Jos joku 
napero ei laulanut, sanoen 
ettei ole lauluääntä, vastasi 

Löfgrenien sukulainen Kultelassa
Räätälipari Yli-Lukumiehen sukuyhteys kahteen kirkkotaiteilijaan

nikolai, että ”laulaa lintukin 
äänellään”. kun varsinainen 
alakoulu omalla kohdallani  
alkoi, niin muistelen että 
ensimmäinen kouluasuni oli 
nikolain ompelema. 

Jenny Elviira oli syntynyt 
14.1.1894 kuusjoella abel 
Wilhelm Efraiminpoika koi-
viston ja karoliina Wilhelmii-
na koiviston o.s. Blomgrenin 
kymmenlapsiseen perheeseen 
kolmanneksi nuorimpana. isä 
aapeli oli syntynyt Perttelissä 
1848, hän oli ollut ensin 
kuusjoen Raatalan Yli-Juntti-
lan talossa torpparina, kunnes 
hankki oman koiviston tilan 

samasta kylästä kuusjoelta. 
Äiti karoliina oli syntynyt 
Perttelissä 1857 ja heidät 
vihittiin 1877. Jennyn kaksi 
veljeä Frans ja Ludvig sekä 
sisar ilona muuttivat 1900-lu-
vun alkuvuosina amerikkaan. 
ilona piti minnesotasta kir-
jeitse yhteyttä nuorempaan 
Jenny-sisareensa, lähettäen 
muummuassa. lastenlastensa 
kuvia. 

Jennyn äidin karoliinan 
vanhemmat olivat pitäjän-
seppä/ viljatorppari Johan 
Gustaf Blomgren, syntynyt 

27.9.1819 uskelassa ja su-
sanna albertina Löfgren, syn-
tynyt Perttelissä 27.8.1825. 
Heillä oli 11 lasta, joista 6 oli 
kuollut pienenä. susanna oli 
Eva Helena Löfgrenin avio-
liiton ulkopuolella syntynyt 
lapsi. Hän oli someron kir-
kon alttaritaulun maalanneen 
Erik Johan Löfgrenin serkku, 
toisin sanoen Eva Helenan 
veli Johan Gabriel Löfgren oli 
taidemaalari Erik Johan  Löf-
grenin ja kiiruun patruunan 
Gustaf adolf Löfgrenin isä. 

Enpä tullut Jennyn eläessä 
koskaan kysyneeksi oliko 
hänellä tiedossa näinkin kuu-
luisat sukulaiset, tai miten 
olisin voinut kysyäkään, kos-
ka sukututkimusharrastuksen 
myötä asia on selvinnyt vasta 
myöhemmin. Jenny eli mie-
hensä nikolain kuoleman 
jälkeen leskenä mökissään 
kahdeksan vuotta, ja kuoli 
juhannusaatonaattona 1982. 

Jennyn mies Juho nikolai 
Yli-Lukumies oli syntynyt 
18.12.1890. Heidät vihittiin 
7.12.1915, ja Jenny oli muut-
tanut somerolle 3.5.1915. 
nikolain vanhemmat oli-
vat Juho abrahaminpoika 
Lukumies (1852–1927) ja 
Wilhelmiina Fredrikintytär 
(186 –1897). Heillä oli yh-
deksän lasta, joista pienenä 
kuoli 6, vain Hilja (sirro), 
alma (Virta, Ylijoen emän-
tä), ja nikolai jäivät eloon. 
nikolain äiti Wilhelmiina 
oli Yli-Lukumiehen tyttäriä 
ja nikolai ottikin käyttöönsä 
tämän sukunimen. 

Wilhelmiina kuoli 24. 
7.1897 ja leskeksi jäänyt Juho 
abraminpoika Lukumies otti 
uuden vaimon Emma maria 
Lindholmin Ypäjältä.  Heidät  
vihittiin 1.12.1898. He saivat 
6 lasta, amanda (kenno), 

Erik Löfgrenin maalaama Someron 
kirkon alttaritaulu.  
– Kuva Sauli Kaipainen.

Raimo Ali-Yrkkö
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kaarlo, august, Hulda (kivis-
tö), Vihtori ja Jalmari. Heistä 
kaarlo eli kalle Lukumies oli 
Toivakan rovasti ja hän on toi-
sen kirkkotaiteilijan, Pellervo 
Lukumiehen isä. 

Pellervo Lukumies aloit-
ti yhteiskoulunsa somerol-
la 1946. olimme samalla 
luokalla, luokanvalvojam-
me oli Tapio Horila ja ku-
vaamataidonopettajamme 
oli annikki arola (myöh. 
arola-anttila). Huomasin 
jo silloin, että taiteilijahan 
tuosta kaverista tulee. Pel-
lervo kävi vain aloittamassa 
somerolla oppikoulunsa 
käyden ensimmäisen luo-
kan, jatkaen sitten koulua 
lähempänä kotiaan. Vuonna 
1955 hän aloitti kolmivuo-

tiset opinnot ateneumissa. 
Valmistuttuaan 1958 hän 
palasi Toivakkaan ja ryhtyi 
vapaaksi taiteilijaksi. Vuo-
sina 1972–73 hän teki Toi-
vakan kirkon ainutlaatuiset, 
alun perin vastustustakin 
herättäneet kattomaalauk-
set. nyttemmin Toivakan 
kirkko on matkailuvaltti, 
juuri  Lukumiehen  maala-
uksien takia.

nikolain ja Jennyn pi-
tämä pyhäkoulu oli tärkeä 
jokasunnuntainen kokoon-
tumishetki ennen varsinaista 
koulunkäynnin aloittamista 
ja ahkerimmat kävivät vielä 
alakouluaikanakin pyhäkou-
lussa. nikolai kuoli 83-vuo-
tiaana 2.8.1974. 

Voimme sanoa, että Jen-

ny ja nikolai Yli-Lukumies 
someron kultelan kylässä 
olivat lenkki ketjussa, joka 
yhdistää kaksi tunnettua kirk-
kotaiteilijaa. 

Taidemaalari Erik 
Johan Löfgren

Erik Johan Löfgren syntyi 
15.05.1825 Turussa. isä oli 
kaivomestari, myöhemmin 
kauppias Johan Gabriel Löf-
gren ja äiti Catharina Erics-
dotter Wahlsten. 

Erik  valmistui  taide-
maalariksi 1851 Tukholman 
taideakatemiasta yhdeksän 
vuotta kestäneen koulutuk-
sen jälkeen. Tukholmassa 
hän maalasi Pietari Brahen 
muotokuvan ja Psyyken. sen 
jälkeen hän matkusti Düs-
seldorfiin, jossa sai valmiiksi 
viisi maalausta. Palattuaan 
suomeen 1858 hän teki taus-
tatutkimusta häneltä tilattui-
hin tauluihin. Vuonna 1862 
hän lähti Pariisiin, jossa hän 
maalasi taulun, jota pidetään 
hänen päätyönään: Erik XiV 
ja kaarina maununtytär.

Palattuaan Pariisista Hel-
sinkiin vuonna 1865 hän 
maalasi kolmentoista vuoden 
aikana yli 30 muotokuvaa, 
kohteina olivat muun muassa 
Fredrik Cygnaeus, magnus 
von Wright ja Zacharias To-
pelius. 

Vuonna 1878 someron 
seurakunta tilasi Erik Löf-
greniltä alttaritaulun, jon-
ka aiheena oli kristuksen 
kirkastus. ilmeistä on, että 
tilaukseen  vaikutti  Erikin 
veljen, Gustaf Löfgrenin, 
kiiruun omistajan vaiku-
tus asiaan. Erik aloitti työn 
hahmottelun   välittömästi 
tilauksen saatuaan, mutta seu-

Kuvassa vasemmalta Helmi Syrjälä, Jenny ja Nikolai Yli-
Lukumies,sekä lapsia,  joista keskimmäinen Sirkku Syrjälä. 
– Esko Syrjälän albumi.

Löfgrenien sukuhauta Turussa. – Kuva Sauli Kaipainen.

Ote pitäjänkartasta 1945.
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raavana vuonna hän matkusti 
müncheniin tutustumaan 
näyttämötaiteeseen. someron 
seurakunnan tilaustyötä hän 
jatkoi saksassa. kolme vuotta 
myöhemmin hän sairastui, 
eukä alttaritaulu ollut vielä 
aivan valmis, mutta hän jatkoi 
työtä sinnikkäästi. kuitenkin 
marraskuussa 1884 hän sai 
halvauskohtauksen, jota seu-
rasi näön osittainen menetys. 

sairastuttuaan Erik Löf-
gren palasi suomeen ja kuoli 
Turussa 10.12.1884. 

keväällä 1885 ”patroo-
ni” G. a. Löfgren ilmoitti 
kirkonkokoukselle jättävänsä 
velivainajansa maalaaman 
alttaritaulun someron seu-
rakunnalle. kirkonkokous 
vei 6.4.1885 ilmoituksen 
pöytäkirjaan ja pyysi taiteili-
jan veljeä tilaamaan kehykset 
Turusta. Vaikka seurakunta 

sai alttaritaulun lahjaksi, niin 
kehysten tekopalkkaa varten 
päätettiin koota kultakin 16 
vuotta täyttäneeltä seurakun-
talaiselta 25 penniä. Taulun 
signeerausvuosi on 1884, 
mutta ei ole täysin varmaa, 
onko taiteilija signeerauksen 
itse tehnyt, vai onko se tehty 
myöhemmin alttaritaulun 
viimeistelyn yhteydessä. 

Vuonna 1891 taidemaala-
ri Viktor Westerholm suojasi 
taulun vernissalla. 

Kiiruun patruuna 
Gustaf Adolf Löfgren

Gustaf adolf Löfgren syntyi 
Turussa 9.6.1827. Hän oli 
liikemies, kauppias ja nau-
latehtailija Turussa. Puoliso 
Helena sabina Blomqvist oli 
syntynyt 15.11.1832 Turus-
sa. Heidät oli vihitty avioon 
8.4.1858.

kun vuosia voimassa ol-
lut viinan kotitarvepoltto 
lopetettiin asetuksella 1868, 
ja vain tehdasmainen vii-
nanpoltto tuli kysymykseen, 
heräsi tuolloin 40-vuotiaan 
Gustafin päässä ajatus ryhtyä 
hakemaan lupaa viinatehtai-
lijaksi. Hän oli hankkinut 
omistukseensa somerolta 
kiiru-sipilän verotilan, jota 

oli isännöinyt nimismies Carl 
august Grönlund ja hänen 
kuoltuaan leski Juliana Lönn-
roth, kunnes hänkin kuoli 
1868. Gustaf Löfgren oli 
katsonut, että kiiru oli varsin 
sopiva viinapolttimon pai-
kaksi. Virallisesti seurakun-
nan muuttokirjojen mukaan 
Gustaf ja Helena muuttivat 
Turusta somerolle 24.7.1870, 
vaikka jo keväällä 1869 mo-
nien vaiheiden jälkeen some-
ron viinapolttimo oli päässyt 
aloittamaan toimintansa.

Vuotuinen poltto-oikeus 
oli 30 000 kannua brännvii-
naa alkoholipitoisuudeltaan 
50 % eli 78 000 litraa, siis 
melkoinen määrä. Tehtailijan 

luonnetta kuvaa, että määräs-
tä huolimatta hän anoi senaa-
tilta oikeutta laajentaa tehdas-
ta saatuaan kruununvouti G. 
nordenswanilta puoltavan 
lausunnon, että sääksmäen 
alisessa kihlakunnassa so-
meron Viinanpolttimo tulisi 
olemaan ainoa, joten ”tuleva 
valmiste ei tulle kärsimään 
menekin puutetta”.

Vaikka senaatti myönsi 
oikeuden perustaa spriinja-
lostustehtaan myös sprii- ja 
lakkavernissan valmistamisek-
si,  ei  laajennusta kuitenkaan 
toteutettu. Vuonna 1885 teh-
das  osoitti   jo  hiipumisen 
merkkejä: viinaa poltettiin 
vain 25 000 kannua, jalostet-
tuna   16 000   kannua   eli 
42 000 litraa.

Vuosi 1887 jäi polttimon 
viimeiseksi, kun tehdas oli 
ollut toiminnassa 18 vuotta. 
Gustaf eli kymmenen vuotta 
tehtaan loppumisen jälkeen, 
ja kuoli  somerolla  70-vuo-
tiaana 29.12.1897. 

Puoliso Helena sabina 
o.s. Blomqvist jäi asumaan 
kymmeneksi vuodeksi so-
merolle, jamuutti leskenä 
tyttärensä siri Julia Helenan 
kanssa 27.12.1907 somerolta 
Turkuun. Viidestä lapsestaan 
ainoastaan nuorin, naema 
oli syntynyt somerolla, tam-
mikuussa 1871, mutta hän 
menehtyi vain vuoden ikäise-
nä. koko perhe on haudattu 
Turkuun Löfgrenien suku-
hautaan. 

Nikolai pyhäkoulua pitämässä 1960. – Kuva Esko Syrjälä.

Osa Toivakan kirkon kattomaalauksista.  – Kuva Raimo Ali-Yrkkö.

Kauppilan tupa Kultelassa.
 – Kuva Esko Syrjälä.
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isoäitini Hilda Tammelin 
hoiteli Joensuun kievaria 
kotonaan Tammen talossa 
avioiduttuaan vuonna 1895 
someron kanttoriksi tulleen 
Turun urkurikoulusta pääs-
seen matti Finnin kanssa. 
Pariskunta sai myötäjäisiksi 
Tammen talosta lohkaistun 
Raadelman, jonne majatalo 
siirrettiin.

matti Finnistä ei ollut 
maanviljelijäksi, ja Raadel-
man hoito jäi pääasiassa 

Lisa de Gorog 

”Kyl Lalja sen pian tekkee”

Hildan laiskan veljen, Jal-
marin, sekä Hildan ja matin 
kasvavan poikalauman kä-
siin. Peltotöissä pojat yritti-
vät toisinaan saada Jalmarin 
vakuuttuneeksi, että aurinko 
oli vielä korkealla, mutta Jal-
marin tavallinen vastaus oli: 
”kyl se päivä siin kapertuu, 
kun kaluk kokkoo!”

oli ilmeistä, että Raa-
delma ei kannattanut. matti 
Finni, jolla ei ollut kiinnos-
tusta maanviljelyyn, päätti 
myydä sen, eritoten kun 
vanhemmat pojat olivat kou-
lutiellä ja matin kiinnostus 
säästöpankin kehittämiseen 
oli menestyksellistä.

Pankki rakensi komean 
toimitalon vuonna 1915. 
siinä oli pankkitoimiston 
lisäksi asunto Finnin perheel-
le, jonka vanhemmat pojat 
hakeutuivat liike-elämään. 
sulo meni Turkuun puuta-
varanvientialalle ja mauno 
erikoistui sok:n palveluk-
sessa maatalouskoneiden 
myyntiin. urho kävi Lång-
sjön maanviljelyskoulun ja 
oli ainoa, joka jäi sille alalle.

matti Finnin kuoltua 
vuonna 1920 säästöpankki 
tarjosi sen johdon sulolle, 
joka hoiteli sitä vuoden, 
Toivon lopettaessa Rauman 
seminaarin ja valmistuessa 
pankin johtoon nuoren kot-
kan kauppakoulun käyneen 
morsiamensa avustamana.

matti Finnin syy some-
rolle tuloon oli hänen valin-
tansa someron kanttoriksi, 
mutta hänen asemansa siellä 
oli aika merkillinen yhdistel-
mä seurakuntatyötä ja pan-
kinpitoa. Talvella pidettiin 
lukusia kulmakunnittain ja 
talojen järjestäessä Raamatun 
ja katekismuksen kuuluste-
lua lukusvieraat valmistau-

tuivat somerolaisiin pitoihin, 
sillä isäntätalon velvollisuus 
oli valmistaa ateria papille 
ja kanttorille sekä heidän 
puolisoilleen. useasti ruo-
kapöytään kutsuttiin myös 
sukulaiset ja naapurit.

kierrettyään eri kulma-
kuntien ”pirot” matti Fin-
nin puoliso Hilda Finni 
tunsi, että hänen oli saatava 
uusi ”pyhäklänninki”. Järn-
strömin ja maanviljelijäin 
kaupat myivät ”tyykejä”, 
eli pumpulikankaita, jotka 
olivat sopivia alusvaatteiksi 
ja esiliinoiksi, mutta Hilda 
Finni halusi ”hianovillast”. 
sitä varten hän meni ystä-
vänsä svenssonin mamman 
puheille, joka talonpidon 
ohella piti ”pussikauppaa”: 
hän myi tarpeen tullen val-
miiksi paketoituja pieniä 
eriä sokeria, suolaa ja kahvia 
pienempään hätään. kaupan 
kaksiosaisen oven yläpuolella 
olevassa kyltissä ilmoitettiin: 
”Villoja vaihdetaan”, jota 
tavailin lapsuudessani monet 
kerrat lasketellessani potku-
kelkalla kohti Lamminsiltaa. 
kyltti osoitti, että svenssonin 
mamma oli oravaisten vil-

latehtaan edustaja ja välitti 
”pukuvärkkei”.

Finnin  mamma  pani 
lampaanvilloja suureen pus-
siin ja vei sen svenssonin 
mammalle, joka pani sen 
puntarin koukkuun ja totesi, 
että siinä oli pukuvärkkiin 
tarpeeksi. svenssonin aaki-
renki pantiin viemään pussi 
rautatieasemalle verkateh-
taalle lähetettäväksi. Jonkin 
ajan kuluttua pukuvärkki 
saapui, ja Finnin mamma 
pyysi yhden majataloja-
kyytejä ajelevista pojistaan 
viemään hänet kultelaan 
hoviompelijansa Eulaalia 
Vaseliuksen puheille.sovit-
tiin sovitusajasta, ja niin uusi 
puku oli pantu alulle hitaas-
ti, mutta varmasti. Finnin 
mamma saattoi lohduttautua 
toteamalla: ”kyl Lalja sen 
pian tekkee.”

Tuo toteamus oli jäänyt 
niin elävästi setäni mauno 
soinin mieleen, että opiskel-
lessani eräänä kesänä Turun 
yliopistossa ja vieraillessani 
setäni huvilalla satavassa, 
hän nauroi äitinsä toteamuk-
selle kuin vanhalle tuttavalle.

Ompelija Eulaalia Vaselius.
Kuva Seppo Mäkinen.

Hilda Finni o.s. Tammelin.
– Kuva Lisa de Gorogin. 

Someron Maanviljelijäin kauppa Lammin sillan pielessä 
1920-luvulla.  – Kuva Somero-Seuran kuva-arkisto.
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Liisa Vitalin korunäyttely 
Kiiruulla heinäkuussa 2012

Leeni Tiirakari

somero-seura kaavaili mo-
net vuodet Liisa Vitalin ko-
runäyttelyä, mutta eri syistä 
asia lykkäytyi. Tänä vuon-
na huomattiin, että Liisan 
kuolemasta on kulunut 25 
vuotta. oli siis korkea aika 
panna toimeksi. näyttely-
hankkeeseen tulivat mukaan 
sekä someron kulttuuri 
ry että someron kello- ja 
kihla-aitta, kultakeskus, 
someron Lähivakuutus ja 
someron kansalaisopisto. 
näyttelytoimikunnan varsi-
naisina työrukkasina olivat 
Eeva Pettersson, Janne ja 
sanna nyström, sauli kai-
painen, ahti kukkonen ja 
Leeni Tiirakari, mutta apua 
saatiin tarvittaessa paljon 
laajemmiltakin piireiltä.

Hyvänä pohjatyönä Lii-

sa Vitalista oli kirjoitettu 
jo aikaisemmin muutamia 
lehtiartikkeleita. kun talvella 
lähdettiin kuuluttamaan Vi-
talin koruja näyttelyä varten 
somero-lehdessä, ei näyttelyä 
tarvinnut enää erikseen pe-
rustella. Varsin pian havait-
tiin, että nyströmien kel-
lo- ja kihla-aitta on sopiva 
paikka korujen määrän kar-
toittamiseen ja keräämiseen 
näyttelyä varten. Liike on 
keskeisellä paikalla ja siellä 
on aina ollut Liisan koruja 
myynnissä. asiantuntemus-
ta ja perspektiiviä Vitalin 
korutaiteeseen löytyi enem-
män kuin mistään muualta. 
mutta liikkeenharjoittajilla 
ei ollut aikaa lähteä etsimään 
lisäaineistoa. Heillä oli täysi 
työ luetteloida ja numeroida 

kaikki näyttelyyn lainatut 
korut ja säilyttää niitä näyt-
telyä varten. 

näyttelytoimikunta al-
koi kerätä Vitali-tietoutta 
innokkaasti. Liisan veli Väi-
nö Vitali asuu Turussa ja 
siltä suunnalta saatiinkin ar-
vokasta kannustusta asialle. 
mutta Väinö Vitalin korkea 
ikä rajoitti luonnollisesti 
yhteistyötä. Lisää taustatie-
toja saatiin usa:sta saakka. 
kalifornian san Diegossa 
toimii Vitalien perhetuttava 
olli mäkelän vientiagentuu-
ri, joka esittelee ja myy Liisa 
Vitalin koruja. mäkelän 
kautta saatiin tietoja Vitalin 
korujen menestyksestä at-
lantin takana. Vaikka tieto-
jen keruu aloitettiin kaukaa, 
tärkeimmät tietolähteet löy-

Pöydälle on koottu Liisa Vitalin työvälineitä. Tärkeimmät niistä ovat pölkky, 
vasara ja erilaiset pihdit.

LiisaVitali taivuttelemassa 
hopealangasta korua.

Tutut reiät on sommiteltu 
hopealaatalle.
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tyivät kuitenkin Vilukselasta 
ja Hämeenlinnasta.

Väinö Vitali myi koti-
tilansa sarkin irma ja Esa 
Laineelle. Heidän huomas-
saan oli säilynyt koko joukko 
Liisan korupajan aineistoa 
ja esineistöä. Laineet ovat 
huolella arkistoineet myös 
Liisalta jääneet leikekirjat, 
valokuvat, piirrokset, luon-
nokset ja joitakin hänen 
suunnittelemiaan esineitä 
sekä muutamia Vitalien 
huonekalujakin. Varsinkin 
leikekirjan löytymisen jäl-
keen alkoi näyttää siltä, että 
Liisasta voidaan kirjoittaa 
näyttelyä varten kunnolli-
nen esite. sellainen myös 
tehtiin erään 1970-luvulta 
peräisin olevan esittelylen-
näkin mallin pohjalta. mutta 

aineistosta syntyi myös ko-
konainen Liisan tuotantoa 
kuvaaja kirja, mikä oli toi-
sen onnenpotkun ansiota. 
kultakeskuksen arkistoista 
Hämeenlinnasta nimittäin 
löytyi Vitalin korumallis-
ton tuotekuvia sekä dioina 
että painettuina luetteloina. 
näiden perusteella voitiin 
rekonstruoida kaupallisen 
tuotannon laatu ja laajuus.

kirjan kuvitusta varten 
somerolaiset avasivat auliisti 
korurasiansa ja lainasivat aar-
teensa kuvattavaksi. samalla 
voitiin kuvata myös muuta-
mia harvinaisia Liisan muo-
toilemia käyttöesineitä ja 
ennen kaikkea samalla myös 
kuulla korujen omistajien ta-
rinoita Liisa Vitalista. muis-
tikuvat Vitalin perheestä ja 
Liisan kehityksestä luovaksi 
taitelijaksi ovat paitsi pala 
someron historiaa, myös 
merkittävä lisä suomalaisen 
korutaiteen vaiheisiin. ker-
tomus Liisa Vitalista valottaa 
1900-luvun lopun kulttuu-
rivaikuttajien taustoja ja 
toimintaa.

näyttelyn pystyttäminen 
kiiruun talolle oli sikäli haas-
tavaa, että talon julkisuuden 
takia yksityisiltä lainattuja 
koruja ei voitu ajatella jättää 
yöksi vartioimatta. Vaikka 
kiiruulla on hälytyslaitteet 
ja vaikka korut vakuutettiin 
huomattavasta summasta, ei 
vanhoja ja varsinkaan uniik-
keja koruja olisi voitu mil-

lään rahalla korvata. Tästä 
syystä korut päätettiin siirtää 
joka yö näyttelystä turvaan. 
itse näyttelyyn lainattiin eri 
tahoilta lukolliset vitriinit. 
ne olivat käytännöllisiä, 
mutta jokainen tietenkin 
eri mallinen ja eri kokoinen. 
kovin eleganttia ja ilmavaa 
näytteillepanoa ei näin ollen 
ollut mahdollista ajatella. 
Jotta korut eivät kuljetusten 
aikana katoaisi, ne kiinni-
tettiin näyttelyalustoihin 
tiukasti ja niihin kiinnitetyt 
tunnistuskoodit jäivät mo-
nissa tapauksissa näkyville. 
koska näyttelytoimikunta 
piti erityisenä silmäteränään  
korujen turvallisuuden ta-
kaamista, oli nämä esteettiset 
puutteet vain hyväksyttävä.

Vastapainoksi kiiruun ti-
lalla oli yleisöllä tilaa liikkua 
ja kauniin heinäkuun päivi-
nä valoisiin huoneisiin pais-
tava aurinko antoi koruille 
niille kuuluvaa säihkettä. 
suurissa saleissa tuoksuivat 
kesäiset ruusut ja taustalla soi 
1970-luvun jazz-musiikki, 
sillä Liisa oli tiettävästi jazzin 
ystävä.

Liisa Vitalin korut si-
joitettiin kiiruun pääsaliin. 
korut olivat esillä neljässä la-
sivitriinissä. seinillä oli lisäk-
si muutamia korukuvia, joita 
oli otettu Liisa Vitali design 
-kirjaa varten. ovi-nurkassa 
oli telineessä Liisan itsensä 
piirtämiä uniikkeja kortteja. 
suuressa vitriinissä oli esillä 

yksijalkainen pyöreä pöytä, 
jolla Liisa itse aikoinaan 
esitteli korujaan. korujen 
turvaksi hän oli leikannut 
aiV-pullosta yläosan, joka 
toimi kupuna korujen yllä. 
nyt siinä oli esillä muutamia 
Vitalin suunnittelemia ja val-
mistamia hopeisia käyttöesi-
neitä. Vitriiniin oli sijoitettu 
myös Liisa Vitalin korujen 
alkuperäisiä tuoteluetteloita 
ja joitakin tuotekuvia sekä 
esitteitä.

Toisessa sivukamarissa 
oli esillä Liisan korupajan 
työvälineitä sekä koreittain 
valmiita ja puolivalmiita 
nappeja sekä kopallinen me-
tallisilppua, jonka joukosta 
oli poimittu esille joitakin 
korujen luonnosmaisia ai-
heita. Pöydällä oli myös 
kaksi koivutukkia, joiden 
päällä Liisa aikoinaan koru-
jansa muotoili. sivupöydän 
vitriinissä oli esillä Liisaa 
koskevia artikkeleita ja teli-
neeseen kiinnitettynä hänen 
piirtämiään luonnoksia.

Takimmaisessa kamarissa 
pyöri anja kurvisen ja Ritva 
nuoritalon videohaastattelu, 
jossa haastattelijana toimi 
Eeva Pettersson. Haastatte-
lun lisäksi kamarissa esitel-
tiin kopioita Liisa Vitalin 
leikekansiosta löytyneistä ar-
tikkeleista. seinillä oli lisäksi 
muutama koruja esittelevä 
valokuva.

näyttely kesti kolme 
viikkoa ja siihen kävi tutus-
tumassa yli 1830 henkeä. se 
oli paljon enemmän kuin 
toimikunta oli uskaltanut 
toivoa. Lisäksi kansalais-
opiston järjestämään luen-
totilaisuuteen Liisa Vitalin 
korutaiteen synnystä ja saa-
vutuksista saapui kuulijoiksi 
ilahduttavan monilukuinen 
yleisö. se kertoo, että Liisa 
Vitalin korut ovat tärkeällä 
sijalla somerolaisten sydä-
messä. Vieraskirjasta voim-
me lukea, että yhtä lailla ne 
kiinnostivat myös monia 
muualta tulleita näyttely-
vieraita. 
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Vanha Joensuun koulu täyt-
tää tänä vuonna 75 vuotta. 
koulun toiminta alkoi kak-
siopettajaisena   elokuussa 
1937. someron keskustassa 
oli ennestään yksi koulu, 
kirkonpiirin koulu.  Lisäksi 
keskustan lähellä olivat Laiti-
aisten, Pajulan ja saarentaan 
koulut,  joista oppilaita siirtyi 
Joensuun kouluun sen val-
mistuttua.

kunnanvaltuuston pöy-
täkirjoista löytyy joitakin 
tietoja  koulun perustamises-
ta.  Vuonna 1934  päätettiin 
ostaa amanda seppälältä 2,5 
hehtaarin suuruinen palsta, 
jos se saadaan  15.000  mar-
kan hinnalla.  saatiinhan se, 
mutta ei sillä hinnalla. Val-
tuuston tammikuun 1935 
kokouksen pöytäkirjassa on 
seuraava maininta:  ”Hyväk-
syttiin kunnan puolesta a. 
Jutilan ja august Fredrikso-
nin allekirjoittama kauppa-
kirja, jolla amanda seppälä 
omistamastaan Päivärinta-
nimisestä perintötilasta  n:o 
3 50  someron kunnan Jo-
ensuun kylästä, on kunnalle 
20.000  markan  hinnalla 

Joensuun kansakoulusta tuli Nuppulinna
 Katsaus Joensuun koulun alkuvaiheisiin

myynyt  ”Hotelli” nimiseksi 
tilaksi erotettavan noin 2,50 
ha suuruisen maapalstan.  
Palstan erotuttamiseksi  ja 
kaupan laillistamiseksi toi-
mimaan valtuutettiin kun-
nankirjuri a. Jutila.” Hotelli 
oli siis koulun  tontin nimi ja 
on entisen Joensuun koulun 
tontti Vanhan Härkätien var-
rella.  kansakoulun jälkeen  
rakennuksessa on toiminut 
muun muassa  Härkätien 
koulu,  someron työkeskus 
ja terveyskeskuksen kuntou-
tusosasto. nykyisin se on yri-
tyspalvelutalo nuppulinna.

Joulukuussa 1936 val-
tuusto hyväksyi rakennus-
mestariksi T. survosen laa-
timat piirustukset työseli-
tyksineen ja kustannusarvi-
oineen. saatuja ensimmäisiä 
urakkatarjouksia pidettiin 
liian kalliina, ja kunnallis-
lautakunta pyysi  uudet  tar-
joukset.  isäni kertoman mu-
kaan kunnankirjuri Jutila oli 
kuitenkin koulun todellinen 
suunnittelija ja valvojakin 
ja ehkä hän myös määräsi 
kustannussyistä sementtitii-
let alkuperäisten punatiilien 

sijaan. ilmeisesti Jutilan jälki 
näkyy myös muista sen aikai-
sista koulujen laajennuksista, 
kuten Terttilän ja kerkolan.  
Joensuun koulusta tuli joka 
tapauksessa hyvä ja iso kou-
lurakennus.

urakoitsijoiksi valittiin 
Einar Ekström ja alfred 
Laakso sekä august kotikos-
ki.  urakka-aika oli todella 
lyhyt, sillä koulun piti olla 
valmis jo 15.8.1937. silloin 
hihat heiluivat ja työ oli val-
mis suunnilleen määräaika-
na, ainakin koulu alkoi 25. 8. 
1937.  koulun vihkiäisjuhla 
pidettiin 21.11. 1937 eli 75 
vuotta sitten.

koulun  ensimmäinen 
johtokunnan puheenjohtaja 
oli Lauri sariola.  kesäkuussa 
1937 johtokunta valitsi ylä-
koulunopettajaksi Eero Hel-
kiön ja alakoulunopettajaksi 
Tuovi Helkiön.  kun koulu 
alkoi elokuun lopulla, se oli 
heti täynnä, joten johtokunta 
päätti heti alkajaisiksi ke-
hottaa muutamaa kultelan 
kylän oppilasta siirtymään 
Pajulan kouluun.  samas-
sa kokouksessa julistettiin 

haettavaksi vahtimestarin 
toimi, johon valittiin Yrjö ja 
Jenny Palomäki.  kun koulua 
oli käyty kolme kuukautta, 
johtokunta keskusteli uuden 
opettajanviran perustami-
sesta. koulun laajentaminen 
oli esillä jo vuosina 1938 
–39, ja siitä lähtien jatku-
vasti. koulukeittola aloitti 
toimintansa 1.11.1938 ja 
ensimmäinen keittäjä oli aili 
salmela.  myöhemmin vah-
timestareina toimivat  anni 
ja Reino Vuori.

 V. 1939 alakoulun luo-
kille tuli yli 40 oppilasta ja 
yläkoulun luokille yli ylä-
rajan eli yli viisikymmentä. 
niinpä Pappilankylän op-
pilaita siirrettiin saarentaan 
kouluun ja muita kirkon-
kouluun. seuraavana vuon-
na perustettiin uusi virka, 
johon kouluhallitus määräsi 
opettajaksi sakari kempin.  
1941  alakoulussa  oli yli 
50 oppilasta,  joten uuteen 
virkaan  tuli kirsti sariola 
ja hänen sijaisekseen Laila 
Viljanen,  heidän jälkeensä  
muun muassa kouluhallituk-
sen määräämät  Helmi ky-
röjärvi ja Lyydia karvinen. 
 sotien aikana koulu oli välil-
lä armeijan koulutuskeskuk-
sena ja koulua käytiin silloin 
hyvin ahtaissa tiloissa. silloin 
ja myöhemminkin oli käy-
tössä myös vuoroluku, jolloin 
samassa luokkahuoneessa 
opiskeli aamupäivän toinen 
luokka ja iltapäivällä toinen.  
  sodan jälkeen aloitettiin 
monien toivomusten jäl-
keen uuden alakoulutalon 
rakentaminen, joka valmistui 
1947. saatiin kaksi luokka-
huonetta lisää  ja yläkertaan 
kaksi asuntoa.  opettajaksi 
kouluhallitus määräsi  aili 
suverin. karvisen virkaan va-

Jouko Helkiö

Joensuun vanha koulu ja vasemmalla alakoulu. – Kuva Maija Haatajan.
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littiin myöhemmin Tuulikki 
Toikka. Tilanahtaus jatkui 
myös siksi, että 1948 kuusi-
vuotisesta kansakoulusta tuli 
7-luokkainen koko maassa. 
Jatkoluokka kävi  edelleen 
koulua iltapäivisin.

keskustan kasvu jatkui 
myös 1950-luvulla ja johto-
kunta esitti jälleen lisätilojen 

rakentamista useana vuonna. 
olihan oppilailla ja opetta-
jilla sisävoimistelutunneilla 
melkoiset painonnostohar-
joitukset, kun luokasta kan-
nettiin 10 höyläpenkkiä ja 
parisenkymmentä kahdenis-
tuttavaa pulpettia eteiseen, 
ja sama toistui loppuverryt-
telynä, kun kalusto vietiin 
takaisin. Luokkahuoneita 
oli vuokralla naapuritaloissa 
ja erään opettajan olohuo-
neessa.

Suuria muutoksia
Vuonna 1957 Joensuun ja 
kirkonpiiri yhdistettiin yh-
deksi koulupiiriksi. kunta 
osoitti lisätilaksi yhteiselle 
koulupiirille  yhteiskoulun 
hylkäämän vanhan rakennuk-
sen,  jonne siirtyi viisi luok-
kaa.  Vuonna 1958  valmistui  
Heikintien varteen kansa-
laiskoulurakennus,  jonne 
muutti  myös Joensuun kou-
lun viisi luokkaa. seuraavana 
vuonna kansalaiskoulu laajeni 

kaksivuotiseksi, jolloin vanha 
yhteiskoulu otettiin uudelleen 
käyttöön.

Johtokunta laati jälleen 
uuden   tilasuunnitelman 
Joensuun koulun tontille, 
mutta kouluhallitus ei ikui-
seen  rahapulaan  vedoten 
lämmennyt ajatukselle.

mainittakoon vielä, että 
vuonna  1959  johtokunta 
esitti jälleen kunnanhalli-
tukselle lisätilojen rakenta-
mista ja lisäksi hevossiltaa 
Rautelankosken yli,  jotta 
saarentaan piiriin kuulu-
vat oppilaat voisivat mennä 
omaan kouluunsa, koska 
keskustaan ei mahdu.

 
Taivaan lahja

25.5. 1963 lämpimän päivän 
päätteeksi taivas musteni, tuli 
yksi kirkas salaman isku ja 
rankkasade. Hetken kuluttua 
Joensuun koulun alakoulura-
kennus oli tulessa.  Palokunta 
hoiti asiansa hyvin, vain 
yläkerta paloi ja hirsinen 

alakerta kärsi vesivahinkoja.  
kaksi luokkahuonetta saa-
tiin korjattua.  nyt raken-
nusasioissa alkoi tapahtua.  
Joensuun koulu sai uuden 
atrium-talon ja kansalais-
koulu paljon lisätilaa samassa 
yhteydessä.  Tilat  otettiin 
käyttöön vuonna 1965. Van-
ha Joensuun koulurakennus 
oli edelleen käytössä, mutta 
alakoulurakennus purettiin.  
sen paikalle on nyt raken-
nettu kerrostalo.

 Somerolla 
kansakoulusta  tuli 
peruskoulu  1976

kansalaiskoulujärjestelmä  
teki loppuaan ja  Joensuun 
ala-aste sai 1977 käyttöönsä 
kokonaan kansalaiskoulun 
tilat ja samalla koulu pääsi 
muuttamaan kokonaisuu-
dessaan saman katon alle. 
Voisi sanoa, että 40-vuotinen 
tilanahtaus päättyi ja koulu 
toimii nyt yhdessä paikassa.

Jouko Helkiö toimi nykyisen 
Joensuun koulun johtajana 
1962–94.

Opettaja Eero Helkiö ja Joensuun koulun ensimmäiset oppilaat vuonna 1937–38. Eturivi: vas. Pentti Helander, Erkki 
Helander, Yrjö Tammi, Sakari Vuorinen, Antti Sariola, Pentti Virtanen, Aimo Nordgren, Soini Jalonen, Aimo Tammi ja 
Kalevi Kilpinen. Toinen rivi: Vas. Kaino Mäki, Risto Talonen, Olavi Vuorinen, Paavo Tamminen, Aarne Toivonen, Aarre 
Kanerva, Anja Tammisto, Älli, Sirkka Luhanen, Lahja Johansson, Elli Pihlava, tunnistamaton, Pirkko Larpa ja Mirja Mäki-
nen. Kolmas rivi: Urpo Saneri, Liisa Ahonen, Pirkko Kataja, Orvokki ?, Eila Metsola, Eila Viljanen,  Meeri Virtanen, Adele 
Koivisto, Sisko Saarelma, Eine Mäki, Tellervo Nurmi, Liisa Mäkelä ja Irma Laaksonen. Neljäs rivi: Olavi Hirvenoja, Kalle 
Väre, Hellä Saneri, Kyllikki Rasila, Helvi Saren, Aili Niemi, Lea Mäkinen, Irja Virtanen, Elma Heinonen, Mirja Mäkelä, 
Irja Talonen ja Lea Ruunala. – Kuva Irja Alaranta.
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sukujuurista huolimatta Hä-
meessä voi kasvaa myös hi-
taaksi. sitä todistaa ainakin 
tämän tarinan syntyhisto-
ria.  minulle somero on, ja 
on aina ollut Hämettä, eikä 
mitkään hallintopykälät ja 
rajasiirrot  sitä muuksi muu-
ta. Ympäristötekijät ovat siis 
vaikuttaneet minuun.

Vuonna  2002  juhlit-
tiin someron yhteiskoulun 
75-vuotistaivalta ja tuolloin 
minä tapasin pitkästä aikaa 
suuresti arvostamani suo-
menkielen lehtorini, Tapio 
Horilan. siinä yhteydessä hän 
viittasi somero-lehdessä ollee-
seen kirjoitukseeni kirkon-
koulusta, joka vähän aiemmin 
oli ehtinyt 120 vuoden ikään.  
Tapio Horila kysäisi, olisiko 
minulla tästäkin koulusta sa-
manlaisia muistelmia. Hänen 
ehdotuksensa tietysti hiveli 
itsetuntoani, mutta vähitellen 
se alkoi vaivata minua kuin 
tekemätön kotiläksy.  Tuon 
ajatuksen sanoessaan hän ei 
todellakaan voinut tietää, että 
minun ensimmäinen ja yksi 
vahvimmista muistikuvistani 
liittyi juuri häneen.

oppikouluvuoteni aloitin 
vuonna 1951 ja koko sen 
vuosikymmenen oppilasmää-
rät olivat jyrkässä kasvussa. 
Tulijoita oli enemmän kuin 
sisään voitiin ottaa. Pääsyko-
keista muistan vain sen hetken 
kun Tapio Horila kuulusteli 
sisälukutaitoa. koska minä 
kärsin lievästä lukihäiriöstä, 
kuulustelu hermostutti minua. 
Luettava kirja siirtyi vuoron 
perään  pyrkijältä seuraavalle. 
kun olin saanut osuuteni 
luetuksi, vilkaisin Horilaan. 

se paljon puhuva ilme, jonka  
hänen kasvoillaan sillä hetkellä 
näin, tuli varsin tutuksi minul-
le vuosien saatossa, eikä sen 
merkitys jäänyt epäselväksi. 

Oppikoulua 
kiertokoulun tapaan

ahtaista tiloista johtuen kä-
vimme alemmilla luokilla 
joko aamu- tai iltavuorossa, 
tytöt ja pojat erillään rin-
nakkaisluokilla. muutaman 
vuoden ajan koulua pidettiin 
jopa neljässä eri rakennukses-
sa. näinä korpivaellusvuosina 
– niin hän ajanjaksoa nimitti 
– rehtori Joel Vilkillä oli so-
viteltavaa, ja opettajat saivat 
kiirehtiä paikasta toiseen tun-
tejansa pitämään. Vanhassa 
rakennuksessa oli sentään 
jotain modernia, keskusradio, 
jolla lievitettiin tilanahtautta, 
mutta se toimi myös oivalli-
sena viestintävälineenä. aa-
muhartaudetkin kuunneltiin 
luokan kateederin takana 
sijainneesta kaiuttimesta.  

kouluvuosi 1956 Rostilla 
oli vailla vertaansa. siellä 
tunsimme olevamme hyvin 
itsenäisiä , suorastaan aikuisia 
kansalaisia.  muusta kouluyh-
teisöstä erillään olo kasvatti 
meihin roimasti yhteishen-
keä. Tapio Horila kuvaa hyvin 
Rostin kauden (1953–57) 
erikoislaatuista luonnetta   
muisteloissaan psykologisia 
nyrjähdyksiä koulun 40-vuo-
tishistoriikissa.  siinä hän 
kertoo eräällä oppitunnilla 
kokemia tuntojaan, ja samalla 
analysoi osuvasti luokkamme 
oppilaita ja  havaitsemiaan 
luonteenpiirteitä. Pakinan-
omainen muistelo huipentuu 
hänen tunnilla laukaisemaan-
sa, psykologisesti harkittuun 
täsmäohjukseen. se iski kuin 

äkillinen ukkosmyrsky , mut-
ta ilma raikastui ja happea taas 
riitti. Ja se oli yksi niistä sut-
kauksista, jotka ovat jääneet 
pysyväsi elämään muistiva-
rastossamme. Hän oli todel-
lakin sanansäilän käyttäjänä  
ylivertainen.     

Vasta  vuonna  1957 koko 
koulun opetustoiminta saa-
tiin saman katon alle uuden 
kiinteistökompleksin täysin 
valmistuttua. se sai nimek-
seen opinsauna ja oppilaiden 
oli omaksuttava aivan uuden-
laiset käyttäytymissäännöt. 
olisi luullut, että kaikki olivat 
ylenpalttisen tyytyväisiä. Tai 
tietysti olivatkin, mutta joi-
denkin oppilaiden aivonysty-
rät – lähinnä mustan huumo-
rin höystämänä –  tuottivat 
hervotonta puhetta ja tekstiä 
heidän verratessaan uutta ja 
vanhaa.

 
Allista Välimaan 

Elliin ja keitä heitä  
muita olikaan

kansakoulussa oli eletty yh-
den opettajan  komennossa.  
nyt oli mukauduttava siihen, 
että päivän aikana tunti tun-
nin jälkeen opettaja vaihtui. 
Lisäksi opettajakunnassa ta-
pahtui niin paljon vaihtelua, 
että minullakin oli kouluai-
kanani kolmisenkymmentä 
eri opettajaa. Tyytyväisyydellä 
voin todeta, että minulle tär-
keimmät opettajat kuuluivat 
siihen konkarikaartiin, joka 
antoi hyvät eväät elämän 
varrelle. Vaikka en voi mainita 
tässä kirjoituksessa kuin muu-
tamia opettajia nimeltä, he 
kaikki tekivät omaa arvokasta 
työtään oppilaittensa hyväksi.

Hauskin muistikuva en-
simmäiseltä  vuodelta  on 
äidinkieltä  jonkin  aikaa 

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan

Lassi Kantola

Uusi uljas koulumme. Kuvan oikeassa laidassa oleva pieni 
rakennus toimi ulkohuussina, jolloin sitä lähinnä oleva 
siipirakennus oli vasta saatu käyttöön.

Tapio Horila joskus 1950-
luvun puolivälin tienoilla. 
– Kuva Olavi Virtanen.
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opettaneesta nauravaisesta ja 
ponihäntäisestä tyttöjen (!) 
voimistelunopettajasta oili 
kuusisesta. Hän laanserasi ko-
titekoisen kielioppisäännön, 
jonka vieläkin muistan: Lau-
seen alkuun pilkkua mä poika 
palleroinen panna en saa.

koulu oli maalaiskouluksi 
edistyksellinen niin aine- 
kuin  opetusvalinnoissaan 
rehtori Joel Vilkin ansiosta. 
Hänen lempilapsensa oli es-
peranto, jota me pänttäsimme 
pakollisena aineena yhden 
lukuvuoden. Ennakkoluu-
lottomuutta osoitti maisteri 
anni Halmeen ohjaamana 
englannin kielen opiskelu 
luonnonmenetelmän mu-
kaan – kuten sitä tuolloin 
nimitettiin. Luokkaan kan-
nettiin kaksi matkalaukun 
vetoista kapistusta. Toisessa 
pyöritettiin lautasenkokoista 
nauhakelaa ja se toinen kapis-
tus oli kaiutin. se suolsi vain 
englanninkielistä puhetta eikä 
edes käyttämässämme oppi-
kirjassa ollut suomen sanaa. 

Lehtori Eero Pyhänniskal-
le saan olla kiitollinen siitä, 
että hän käytti matematiikan 
kokeiden arvostelussa use-
ampiportaista asteikkoa. sen 
ansiosta minulla oli pikkuriik-
kisen parempi mahdollisuus 
kartuttaa  pistemäärääni. 

Lukiossa valinta-aineena 
oli tuohon aikaan harvinaise-
na oppiaineena kansantalous, 
jonka opetuksesta vastasi his-
torian lehtori Eeva Larsen. 
minua aine kiinnosti ja va-
litsinkin kansantaloustieteen 
aikanaan toiseksi pääaineeksi 
yliopistossa. 

aivan oman erityismai-
ninnan ansaitsee englannin 
kielen lehtori irja ”irjuska” 
Pulkkinen, lukiovuosiem-
me luokanvalvoja. suurella 
sydämellä hän ymmärsi te-
kemisiämme ja tekemättä 
jättämisiämme. Luulenpa, 
että varpusparveakin olisi 
ollut helpompi paimentaa 
kuin mitä hän joutui meidän 
kanssamme kestämään.  Hän 
tunsi meidät läpikotaisin ja 

sen mihin pystyimme ja ky-
kenimme.  kerran hän pani 
– meidän tietämättämme – 
opettajiston ilmoitustaululle 
kutsun järjestämäämme luok-
kajuhlaan.  Hänen ajatuksen-
sa varmaankin oli, että kyllä 
ne siitä selviää, pakko kun on!  
niinhän selvittiinkin.  

Puuron voimalla
Rehtori Joel Vilkki oli aiheel-
lisesti huolissaan oppilaiden 
jaksamisesta pitkän koulu-
päivän aikana. Varsinkaan 
korpivaellusvuosina ei ollut 
mitään mahdollisuutta järjes-
tää kouluruokailua. monen 
oppilaan aamupalakin taisi 
rajoittua vain kahviin ja pul-
laan. Edistyksellisenä miehe-
nä hän kehitteli reseptin, joka 
sai nimekseen ilopuuro. sitä 
oppilaiden oli tarkoitus naut-
tia lisukkeena aamupalansa 
yhteydessä ennen koulupäi-
vän alkua. 

ilopuuro valmistettiin 
liotetuista, rikotuista ohra-
suurimoista, johon lisättiin 
sitruuna- tai appelsiinimehua, 
rusinoita ja mahdollisesti 
myös marjahilloa. Ravitsevaa 
se varmasti oli, mutta maku-
hermoja se ei hivellyt.

Tahattomia ja 
tahallisia sattumuksia
Biologian opettaja saima 
aura paljasti vuosia myö-
hemmin, miten erään tunnin 
aloitus  hermostutti häntä. 
olimme luonnontieteiden 
luokassa vanhan rakennuksen 
ullakkotiloissa.  syy hermoi-
luun oli tarkastajassa, joka 
istui luokan perällä. opettaja 
kertoi, miten minä olin ai-
van tunnin alussa viitannut 
innokkaasti, ja hän hieman 
varoen oli tiedustellut asiaani. 
ilmoitin, että minulla on nyt 
ne karttatelineen pidikkeen 
nappulat, jotka opettaja oli 
pyytänyt jokaista oppilasta 
veistämään. kipaisin katee-
derille ja kumosin kassillisen 
nappuloita pitkälle työsken-
telypöydälle. Yllättävä episodi 
kevensi  kertaheitolla ilmapii-
rin ja antoi hänelle suorastaan 
lentävän nousukiidon tunnin 
aloitukseen.  Tarkastajakin 
oli ollut kaikin puolin tyyty-
väinen niin opetukseen kuin 
oppilaiden aktiivisuuteen.  

saima auraa oli harmitta-
nut se, että karttatelineen pi-
dike  –  hänen opetuksessaan 
tuiki tärkeän opetusvälineen 
nykerö – oli aina kadoksis-
sa, ja ongelmaan piti saada 

pysyvä ratkaisu. opettaja oli 
antanut minulle tehtäväksi 
nappuloiden keruun porukan 
puolesta.  Ja sen tein.

kerran arkinen opetustyö  
keskeytyi äkisti kun rehtorin 
luvalla koulun keskusradio 
pärähti päälle ja sieltä kuului 
Pekka Tiilikaisen  sinivalkoi-
nen ääni. Hän selosti vuoden 
1954 Falunin mm-kisojen 
hiihtoa ja Veikko Hakulisen 
ja venäläisen Vladimir ku-
zinin kamppailua kultami-
talista. Hetkessä koulutaulu 
muuttui tulostauluksi, johon 
merkittiin kiinnostavimmat 
tiedot. Luulenpa, että koko 
koulun oppilasjoukon sil-
missä rehtorin arvostus nousi 
huippuunsa.

minulla oli monissa kou-
lunäytelmissä enemmän tai 
vähemmän merkittäviä roo-
leja. sen näytelmän nimeä en 
enää muista, jossa  minun piti 
kädelläni osoittaa horisont-
tiin ja lausua  pateettisesti: 
miksi mylly ei pyöri! minä 
kuitenkin sekosin sanoissa-
ni ja tulinkin lausuneeksi: 
miksi pylly ei pyöri! Yleisön 
keskuudesta kuului tietysti 
melkoinen kohahdus ja minä 
vilkaisin hätäisesti  opet-
tajien tuolirivistöön päin. 

Irjuskan varpusparvi koossa.  Eturivissä vasemmalta: Mauri Numminen, Raimo 
Hohti, Taina Veikkolin, Raili Haukkamaa, Eila Järvelä, Sirkka Merivirta, Ritva 
Nieminen, Seija Korte, Marja-Liisa Halme, Marjaana Lahonen ja Kaarina Koi-
visto. Takarivissä vasemmalta: Martti Vikstedt, Paavo Erelä, Heikki Uotila, Aulis 
Lahti, Veijo Viuhko, Irja ”Irjuska” Pulkkinen, Matti Johansson, Lasse Soini, Mark-
ku Saikkala, Ilkka Manni, Lassi Kantola, Veli Verronen ja Reijo Siltasaari.
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Heidän kivettyneiden kas-
vojensa ilmeet antoivat tylyn 
joukkotuomion: ”se teki sen 
tahallaan!” onneksi seuraava 
repliikki tuli sen verran no-
peasti, ettei kiusallista paussia 
ehtinyt esitykseen tulla ja 
osalta yleisöä sanasekoiluni 
taisi mennä kokonaan ohi 
korvien. kyllä minua nolotti 
moinen lipsahdus.

Pian uuden uljaan koulun 
valmistuttua oppilaiden kes-
kuudessa ilmeni leikkimielistä 
protestimielialaa tiukoiksi 
koettuja käyttäytymissääntöjä 
kohtaan. Enää kun ei saanut  
niin vapaasti toimia omi-
en mieltymystensä mukaan. 
kulovalkean tavoin levisi kä-
destä käteen Tuulan kynästä 
lähtenyt  pamfletti saTu 
onnELLisTEn TasaVaL-
LasTa, josta silloisen uuden 
huipputekniikan keinoin on-
nistuttiin tekemään tenun-
lemuisia kopioita. otan siitä 
tähän pari lyhyttä lainausta:

”Ja todellisuudessa kaikki 
olivat tyytyväisiä vanhaan 
kodikkaan ahtaaseen parla-
menttitaloon, jossa kansalai-
set hilpeästi tönivät toisiaan 
käytävillä ja jonka uuniläm-
mitys soi vahtimestarille ti-
laisuuden näyttää voimiaan 
vetämällä valtavan puukuor-
man portaita ylös ihailevan 
katselijajoukon hyvähuu-
tojen säestyksellä.” ”mutta 

sitten tapahtui jotain. uusi 
parlamenttitalo saatiin. siitä 
tuli upea ja uudenaikainen, 
suorastaan hyper-nyper-mo-
derni. – mutta  katastrofi 
lähestyi. – kansan piti nyt 
pestä varpaansa ja pirskottaa 
Eau-de-colognea hiuksiin-
sa ennen kuin saivat astua 
sisään. Hilpeät yhteisleikit 
ja vilkas kisailu oli jätettävä.
Vahtimestari oli allerginen 
öljylämmitykselle ja laihtui.”

aina joku nokkela keksi 
jonkun tekosyyn päästäkseen 
heiluttamaan kapinalippua. 
nuoriso on kautta aikojen 
ollut valmis marssimaan rin-
taman etunenässä, emmekä 
me tehneet siinä poikkeus-
ta.

Etunenässä olimme sil-
loinkin, kun halusimme olla 
vaikuttamassa maailmanpo-
litiikan kehitykseen. unkarin 
kansannousu vuonna 1956 
kirvoitti meidät kantamaan 
kortemme kekoon ja ke-
räsimme jätepaperia ympäri 
pitäjää. Joku oli onnistunut 
puhumaan  jopa  traktorin 
käyttöömme operaation on-
nistumiseksi. keräyksen tuot-
to ei päätä huimaava ollut, 
mutta auttamisen halu oli luja.

Lukioaikana sattui koko 
koulutyöskentelyn lähes rai-
teiltaan suistanut  tapaus. 
ihmettelimme miksi yhden-
kään luokan tunnit eivät 

alkaneet. kului lähes puoli 
tuntia kunnes luokanvalvo-
jamme irjuska tuli luokkaam-
me ja sulki varovasti oven 
perässään. ilmapiiri sähköistyi 
hetkessä. Hän kertoi, että 
koko opettajakunta on par-
haillaan  pohtimassa meidän 
poissaoloistamme tehtyä top 
ten -listaa. markku ja minä 
sanoimme oitis, että mehän 
se ollaan tehty. siihen irjuska 
tiuskasi pistävin katsein: ”Te 
kaksi hyväkästä, ja kun koko 
opettajakunta luulee jonkun 
katkeroituneen oppilaan teh-
neen sen.” sen jälkeen hän 
kääntyi kannoillaan ja pois-
tui. Hetken kuluttua kaikki 
opettajat kiirehtivät pitämään 
tuntinsa rippeitä.

olimme edellisen tun-
nin alussa napanneet päivä-
kirjan ja ajankuluksemme 
työstäneet kyseisen listan. 
kumpikin meistä oli siinä 
kärkituntumassa.   Tunnin 
päätyttyä  iskimme listan 
koulun ilmoitustaululle seu-
rauksia ajattelematta. sen 
koommin asiaan ei palattu.

Hiiteen koko porukka
koitti aikanaan meillekin 
kauan odotettu hetki, jolloin 
meistä tuli koulun vanhimpia. 
Päivää vietettiin perinteisin 
menoin ja me patseerasimme 
kylän raitilla vanhanaikaisissa 
vaatteissamme.

illalla suuntasimme sa-
lon lähellä olevaan Hiiden 
kylään Railin kotiin juhli-
maan  uutta  asemaamme. 
Vähän  railakkaiksi  reven-
neiden karkeloiden edetessä 
emme aavistaneet, että meitä 
kohtaisi pian odottamaton 
yllätys. Paluumatkaa varten 
olimme tilanneet linjurin ja 
pikkutunneilla lähdimme 
kotia kohti. sankka lumipyry 
oli tukkinut tiet ja pyylevähkö 
kuski yritti lapioida ajouraa 
auki. Tultuamme suurelle pel-
toaukealle matkanteko tyssäsi 
siihen paikkaan.

siinä vaiheessa irjuska is-
tui etupenkissä tavoiltaan poi-
keten ärtyneenä ja tuppisuu-
na. muuten linjurissa vallitsi 
hilpeä tunnelma. muutaman 
tunnin odottelun jälkeen tuli 
TVH:n rotevanpuoleinen pe-
lastava enkeli lumiauroineen 
puhkomaan tietä ajokuntoon.

Päästyämme lopultakin 
perille irjuska tokaisi lako-
nisesti, että tästä reissusta ei 
sitten puhuta. Viikon hiih-
toloma alkoikin sopivasti ja 
laimensi jälkimainingit.    

Ulos opinsaunasta
kaikki loppuu aikanaan. sil-
loin se päättyi valkolakkiin 
ja hyvä niin. keskinäinen 
yhteydenpitomme ei sentään 
päättynyt ja sitä on jatkunut 
aina tähän päivään asti. 

Tapio Horilan ehdotta-
masta kotiläksyn suoritta-
misesta on nyt tässä hyvä 
todeta, että parempi myöhään 
kuin ei milloinkaan. Tarinaa 
tosin riittäisi enemmältikin. 
mukavat jutut nousevat aina 
päällimmäisiksi, ikävät muhi-
koon unholan pölyissä.

Väittämääni, että minun 
someroni kuuluu Hämee-
seen, todistaa viime keväänä 
saamani kutsu riemuylioppi-
lasjuhlaan. Tuolloin tuli ni-
mittäin kuluneeksi 50 vuotta 
liittymisestäni Hämäläis-osa-
kuntaan. Juhla oli nostalgisen 
hengen huipentuma ja päättyi 
tietysti Hämäläisten lauluun.

   

Joulujuhlanäytelmä Hyrrän esittäjät rooliasuissaan.
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Lapsuuteni hyvä haltijatar 
oli someron seurakuntasisar 
Elsa Leino (avioiduttuaan La-
kala). Elsa-tädillä oli lämmin 
hymy ja lempeä ääni ja hän 
oli hyvin viehättävä ihminen. 
Hän piti myös tyttökerhoa. 
olin noin 6–7-vuotias, kun 
saimme kerhossa leikata as-
kartelutehtävänä paperisen 
joulukuusen. malli piirret-
tiin neljään kertaan taitetulle 
valkoiselle silkkipaperille ja 
sitten leikattiin koko kuusi 
koristeineen, kynttilät, ome-
nat ja oravat oksille. muistan 
miten innostuneena nousin 
seisomaan ja pyörin ympäri 
kuusta leikatessani. aikuisena 
sain Elsa-tädiltä joululah-
jaksi hänen askartelemansa 
kuusen.

olin 10-vuotias, kun ra-
kas äitini kuoli vain vähän ai-
kaa sairastettuaan. Elsa Leino 
kävi häntä hoitamassa meillä 
kotona ja huolehti myös 
äidin arkkuun laittamisesta. 
Lopuksi hän haki pihalta 
äidin kukkapenkistä syksyn 

Raija Rajala

Seurakuntasisar Elsa Leino

viimeisiä kukkia, sitoi niistä 
ja unelmasta (huonekasvi) 
viehättävän kimpun ja asetti 
sen lähelle äidin ristiin laitet-
tuja käsiä. Elsa-tädin lempeys 
ja läsnäolo lievittivät meidän 
omaisten surun tuskaa. nyt 
hän itsekin on jo kuollut, 
mutta uskon, että monet 
somerolaiset muistavat hänet. 
Raamatun sanoin: ”Rakkaus 
ei koskaan häviä, mutta tieto 
katoaa.”

minä pääsin ensimmäi-
selle kotiseutumatkalleni 
karjalaan kesällä 1990. kun 
oli nähty muolaan kirkon 
rauniot ja metsää kasvava 
hautausmaa, lähdettiin Telk-
kälän kylään, josta minulle oli 
lapsesta asti kerrottu. Lopulta 
koitti se hetki, että istuin 
pellonpientareella sukuni 
entisillä asuinsijoilla. Edessä 
kimmelsi järvi ja ylläni kaartui 
kesän korkea taivas. silloin 
syvä rauha täytti mieleni: 
Tänne minä kuulun. Täällä 
ovat juureni. sanovat, että 
ihmisellä on kotiseutugeeni.

Vuonna  2005  ilmestyi 
Telkkälästä kertova kyläkirja 
”kotikylämme muolaassa”. 
sain olla mukana kirjatoimi-
kunnassa. oli mielenkiintois-
ta haastatella iäkkäitä ihmisiä 
ja tutkia heidän kanssaan van-
hoja kortteja ja sodilta turvaan 
saatuja valokuvia. mielestäni 
kyläkirjan kaunein valokuva 
on annikki Järveläisen (o.s. 
Romu) lapsuuskodissa otet-

tu perhekuva joulunaikaan  
1928. kuvan nimeksi sopisi 
”kodin kynttilät”.

sotien jälkeen siirtoväkeä 
oli yli 400 000 eli noin 12 
prosenttia suomen väkilu-
vusta. nyt meitä karjala-
taustaisia on jo toista miljoo-
naa. sukunimistä voi vielä 
päätellä karjalaiset juuret. 
minun äitini oli omaa sukua 
kuisma, isäni sukunimi oli 
Romu. Tutkijat selittävät, 
että molemmat nimet ovat 
ortodoksisen kirkon tuomaa 
kreikkalais-venäläistä nimis-
töä. kuisma tulee kreikan sa-
nasta kosmas, joka tarkoittaa 
kauneudestaan huolehtiva 
(vrt. kosmetiikka) ja Romu 
puolestaan kreikan sanas-
ta romanos, joka merkitsee 
lujaa, kestävää, roomalais-
ta. murresanakirjasta löysin 
romu-sanalle myös kauniin 
merkityksen: aisakello, tiuku. 
someron yhteiskoulussa me 
Romut ja Hovilat olimme 
koulutovereita.

Lämpimät joulutervei-
set tämän lehden lukijoille. 
Toivottavasti tapaamme so-
merolla ensi kesänä muolaan 
juhlissa.

Elsa Lakala ihailee Kirsti Inkisen joulukuusen olkikoristeita. – Kuva Kirsti Inkinen.

Elsa ja Martti Lakala Martin 80-vuotispäivänä. 
– Kuva Kirsti Inkisen.
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Ester ahokaisen (10.1. 1907–
13.12.1989) tie runoilijaksi ja 
opettajaksi alkoi saimaan saa-
ristopitäjästä Taipalsaarelta. 
Hänen vanhempansa Joosep-
pi ahokainen ja Wilhelmiina 
illukka olivat maanviljelijöitä 
ahokkalan kylässä. Ester oli 
nuorin kahdeksasta lapsesta. 
Hilma Wilhelmiina -sisaresta 
tuli myös opettaja. 

ahokainen kävi kan-
sakoulun  jälkeen Lahden 
kansanopiston. Hän valmis-
tui suistamon seminaarista 
vuonna 1930 alakansakou-
lunopettajaksi. seminaari 
oli  vain naisille tarkoitettu 
kansakoulupohjainen kaksi-
vuotinen opinahjo nykyisen 
rajan takana karjalassa. myö-
hemmin vuonna 1960 kesän 
aikana hän suoritti  opinnot, 
joilla hän sai  kelpoisuuden 
myös yläkoulunopettajan 
virkaan.

Vuonna 1940 ahokai-
nen vihittiin Ville savikurjen 
kanssa.  savikurki oli valmis-

Somerolainen lastenkirjailija 
Ester Ahokainen

tunut kansakoulunopettajaksi 
kajaanin seminaarista. avi-
oiduttuaan ahokainen otti 
käyttöön savikurki-nimen, 
mutta kirjailijana hän käytti 
Ester ahokainen -nimeä tai 
E.a.-lyhennettä.   

ahokainen toimi kansa-
koulunopettajana Jäppilässä 
1930–38, Juvalla 1938–40, 
Pernajassa 1940–45, kuusjo-
ella 1945–48 ja kaikkein pi-
simpään 1948–70  someron 
Hirsjärven kansakoulussa, 
jossa savikurkien perhe myös 
opettajavuotensa asui. 

sota-aikana ahokainen 
toimi lottana mikkelin il-
mavalvontatehtävissä ja Ville 
palveli rintamalla autokomp-
paniassa. ilmavalvonnassa 
ahokainen  palellutti jalkansa 
pahasti ja kärsi myöhemmin 
kipeistä jaloistaan. 

somerolle  savikurjen 
perhe muutti vuonna 1948 
syksyllä, kun Ester ja Ville  
aloittivat Hirsjärven kylä-
koulun opettajina. koulu oli 

remontissa ja opettajaperheen 
asuintilat olivat vielä kesken-
eräiset, kun Ville ja Ester 
seppo-poikansa (s. 1947) 
kanssa muuttivat kuusjoelta. 
Perhe asui aluksi Vanhalan 
kartanossa, kunnes remontti 
koululla valmistui. 

ahokaisen ensimmäisen 
joululoman aikana somerolla 
syntyi perheen kuopus Pekka. 
ahokainen palasi opettajan 
työhönsä heti joululoman 
loputtua. opettajapariskunta 
savikurki opetti Hirsjärven 
koululla vuosina 1948–1970. 
alkuun koulussa oli neljä 
opettajaa, ja heidän jäädes-
sään eläkkeelle koulu oli kak-
siopettajainen.

Puutarhanhoito oli pa-
riskunnan  yhteinen  har-
rastus. mainos-Television 
Tänään kotona -ohjelman 
järjestämässä pihakilpailussa 
savikurkien  piha valittiin 
kolmanneksi parhaaksi vuon-
na 1973. Tontin oli opetta-
japariskunta hankkinut jo 
1950-luvulla kouluvuosinaan 
tehden sinne silloin ensim-
mäiset istutuksensa. 

ahokainen muistetaan 
vaativana, mutta myös kan-
nustavana  opettajana. Hä-
nestä näkyi, että hän halusi 
opettaa ja pitää huolta siitä, 
että opitaan. mervi mäkelä 
muistaa entisen opettajansa 
myös  ”etäisenä”, kunnioitet-
tavana, perinteisenä ja konser-
vatiivisena. ajan mukaisesti 
kuria pidettiin ja kaikki oppi-
laat istuivat hiljaa.  mäkelä ei 
muista ahokaisen huutaneen 
tai edes hermostuneen kou-
lunpidossa. Ester ahokainen 
oli aina huoliteltu ja tyylikäs.

ahokainen ohjasi oppilai-
taan esiintymään. Lauantaisin 
oli ”yhteistunti”, jolloin oppi-
laat saivat esiintyä. ahokaisen 
oppilas Rauli ”Badding” so-

merjoki lauloi ”uskadaaraa” 
ja ahokainen olisi halunnut 
kaunisäänisen pojan aina lau-
lavan koulun juhlissa, mutta 
ongelmaksi tuli somerjoen 
ujous.

ohjelmistoja ahokainen, 
kuten muutkin opettajakir-
jailija-aikalaisensa, kirjoitti 
käytettäväksi omassa koulu-
työssään. ahokaisen opetta-
juuden ajalta Hirsjärven kylän 
väki muistaa erityisen hienot 
juhlat. Juhlien valmisteluihin 
ja ohjelmien harjoitteluun 
hän käytti paljon aikaa ja pa-
neutui erityisellä huolellisuu-
della. Tuleva kuvaamataidon 
lehtori sirkku kurkikangas oli 
kiinnittänyt huomiota opet-
tajansa visuaaliseen taiteelli-
suuteen, joka näkyi erityisesti 
puvustuksissa, lavastuksissa 
ja taulupiirustuksissa juhlien 
yhteydessä.

Kirjailijanura
ahokaisen kirjailijanura sai al-
kunsa suistamon seminaarin 
aikoihin. Ensimmäiset runot 
julkaistiin joulujulkaisuissa ja 
lastenlehdissä 1930-luvulla. 
ahokainen on kirjoittanut 
kaikkiaan kolmisenkymmen-
tä kirjaa. Häneltä on ilmes-
tynyt ohjelmistoja koulun 
juhliin, satuja, nuortenkirjoja 
ja runoja. Lisäksi hän toimi 
aktiivisesti nuortenkulttuurin 
saralla muun muassa  opetta-
jain Lehden, nuorten Päivän 
ja Pyrkijän toimitusneuvos-
toissa.

Ester ahokaisen teoksen 
”saderatsut: runoja lapsille” 
vuodelta 1982 on kuvittanut 
somerolainen Heikki Paakka-

Ester Ahokainen saunaran-
nassa sinisellä Saimaalla 
nuoruusvuosinaan.

Kirjailija Ester Ahokainen Hirsjärven koululla työhuonees-
saan vuonna 1966. – Kuvat: Ester Ahokaisen perhearkisto.  

Arja Fonsell
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nen. kirjan useat runot ovat 
luontoaiheisia. ahokainen on 
kirjassaan huolestunut järvien 
kunnosta. Runossaan suru 
hän kuvaa koskettavasti: ”– 
Rantatonttu, poskellasi / näen 
kyyneleen. / – Järvi saastuu. 
Enkä enää / luota ihmiseen.” 
ahokaisen  rantasauna ja 
eläkekoti somerolla sijaitsivat 
Hirsjärven rannalla ja voi 
ymmärtää hänen huolensa 
järvien ja etenkin Paimion- 
joen vesistön kunnosta. 

somerolla ahokaisen 
tekstejä julkaistiin sekä so-
mero-lehdessä että someron 
Joulussa, jonne kirjailija oli 
aina valmis luovuttamaan 
tekstejään. 

ahokainen on ottanut 
vuoden 1980 ”Herttaisia 
satuja” -kirjansa satuun ”Tas-
sukka” mukaan kotiseutunsa 
kulttuurihistoriaa. siinä  kel-
lotapulitonttu asuu vanhas-
sa tapulissa, jonka torniosa 
puuttuu. Joulutonttu, joka 
on tullut kellotapulitonttua 
tervehtimään lohduttelee: 
”Älähän sure! katsos, nyky-
ään on kaikki vanha tullut 
taas muotiin. Tämäkin tapuli 
varmasti vielä entisöidään.”  
somerolla vanhan kivisakas-
tin lähellä on  vuonna 1779 
rakennettu kellotapuli, jon-
ka torniosa on lahovikojen 
vuoksi vuonna 1895 purettu. 
someron seurakunta sai opet-
taja Ester Elisabeth Elomaalta 

testamentilla muun ohessa 
someron kirkon vanhan kel-
lotapulin entisöintiin annetta-
vaksi 50.000 markkaa vuonna 
1977.

kirjojensa sisällöstä aho-
kainen kertoo: ”kirjan pitäisi 
kohottaa ihmistä ylöspäin. 
kannustaa uskoa ja toivoa 
tulevaisuuteen.” Hän kertoo 
samassa haastattelussa ha-
luavansa tehdä virkistäviä, 
iloisia kirjoja.  ahokaisen 
kirjoista voikin löytää selviy-
tymisen ja ilontäyteisen lasten 
maailman. 

kirjoittaminen oli aho-
kaiselle erittäin tärkeää, vaik-
ka hän sen harrastuksekseen 
mainitseekin. Hän halusi 
saada tekstinsä julkaistuiksi. 
sen sijaan ahokainen itse ei 
halunnut olla esillä. sitä paitsi 
kirjoittaminen oli helppoa 
ahokaiselle.

ahokaisen poika seppo 
savikurki  ei muista näh-
neensä äitiään juuri koskaan 
kirjoittamassa. Hänen kertoo, 
että äiti kirjoitti vasta, kun sai 
poikansa illalla nukkumaan. 
Poikien jo vartuttua kirjai-
lija ahokainen on kertonut 
Forssan Lehden haastattelussa 
6.2.1966: ”kirjoitan aina, 
kun olen vireessä ja saan aikaa 
siihen työhön.” Toimittaja 
kuvailee artikkelissa tämän 
ajan jäävän vähiin, koska 
kirjailija on myös kansakou-
lunopettaja ja perheenäiti. 

koulun keittäjänä ja siivoo-
jana toiminut Lyyli mäkinen 
kertoo kirjailijan aina kun 
mahdollista menneen kirjoi-
tuspöytänsä ääreen.  omien 
lasten kasvaessa ahokaiselle 
jäi enemmän aikaa kirjalliselle 
harrastukselleen.

opettajakirjailija ahokai-
nen kuvattiin myös hiljaiseksi 
ja omissa oloissaan viihty-
väksi kyläläiseksi; opettajan, 
perheenäidin ja kirjailijan 
työt ottivat oman aikansa. 
ahokaisen  puoliso Ville sen 
sijaan tuli tutuksi kyläläisille 
paitsi opettajana myös toimi-
essaan lehti- ja vakuutusasia-
miehenä. 

ahokainen osallistui kir-
joituskilpailuihin, joissa tuli 
myös menestystä. Yhteishyvä-
lehden suuressa sanoituskil-
pailussa vuonna 1959 Ester 
ahokainen voitti ensimmäi-
sen palkinnon ”Pohjolan 
portti” -runollaan. Lukuisia 
palkintoja tuli myös kale-
van nuorten laulun sanoi-
tuskilpailuissa ja suomen 
kansakoulunopettajain liiton 
kirjoituskilpailuissa.

Valtion taitelijaeläkkeen 
ahokainen sai vuonna 1978. 
Vuonna 1984 ahokainen 
vastaanotti opetusministeriön 
myöntämän lastenkulttuu-
rin edistämiseen tarkoitetun 
apurahan, jonka turvin hän 
kokosi runojaan, satujaan ja 
lastennäytelmiään erillisiksi 

teoksiksi. ahokaisen viimei-
seksi julkaistuksi teokseksi 
hänen elinaikanaan jäi ”soita, 
soita kissankello. Ester aho-
kaisen valittuja runoja ja lau-
luja lapsille” vuodelta 1985.

Eläkevuosiensa kotina 
savikurjilla oli Villen koulun 
lähelle järvenrantatontille 
rakentama omakotitalo. Puo-
lisonsa kuoleman jälkeen  
ahokainen muutti someron 
keskustaan vuonna 1979, jos-
sa asui elämänsä loppuvuodet. 

Tänä päivänä ahokainen 
muistetaan erityisesti lyy-
rikkona. Hänen runoistaan 
löytyy useampia klassikoksi 
nousseita iättömiä runoja. 
niitä löytyy edelleen niin 
antologioista, koulun luku-
kirjoista ja lastenlaulukirjoista 
kuin sävellyksistäkin. Vuonna 
2011 ilmestyneessä lauluyh-
tye Rajattoman joululevyllä 
on ahokaisen vuonna 1946 
kirjoittama ”kirje joulupukil-
le” -runo sävellettynä.
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 Vas. Pekka, Ville, Ester ja Seppo Savikurki perhekuvassa vuonna 1953.

Kirje 
joulupukille. 
Olen pienin sisarista,
nimeni on Lalla.
Hyörin, pyörin toisten tiellä 
aina kaikkialla. 
Kuopukseksi kutsutaan
ja äidin nassikaksi.
Mahdankohan koskaan 
tulla tuumaa suuremmaksi? 

Hiukan ikävä on olla
aina toisten tiellä.
Rakas Pukki, tarvitsetko
pientä piikaa siellä? 

Korvatunturilla kyllä
työtä mulle riittää.
Ahkeruudestahan äiti 
usein mua kiittää.

(Ahokainen, Ester:  
Syksystä kevääseen: ohjelmistoa 

koulujuhliin 1946)
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Tutustuin antti Luukkoon 
muuttaessani somerolle per-
heeni mukana 1950-luvulla. 
antti asui sisarensa Huldan 
kanssa kalliola-nimisessä ta-
lossa nykyisen metsolantien 
ja   Härkätien kulmassa ja 
kotimme oli lohkottu kal-
liolan maista.   somerolla 
ei juurikaan silloin ollut 
tapana mennä kutsumatta 
kyläilemään,  mutta koska 
olin tottunut siihen entisellä 
asuinpaikkakunnallani, nou-
datin  tapaa vieläkin. antin 
ja Huldan luo oli pelottava 
mennä. Talossa ei ollut kuis-
tia vaan  mentiin jonkin-
sorttiseen   eteiseen suoraan. 
Eteisessä ei ollut ikkunaa 
eikä valoa, mutta kissoja sitä 
enemmän. antin kissat olivat 
puolivillejä; ne pitivät pahaa 
ääntä, kun  niiden ohi kulki. 
keittiössä istuttiin hetki Hul-
dan kanssa, antti askarteli 
jotain ulkona melkein aina. 
antti oli hyväntuulinen ja 
lupsakka. antin tavaramerk-
ki oli päässään  keikkuva 
pipo. Hän teki kaikkea mitä 
lystäsi ja ennen kaikkea itse.

Keksijä, taiteilija, naapurini
Antti Mikael Luukko 

Lapsuudenkoti 
Laitiaisissa

antti mikael Luukko syntyi 
8.10.1908. antin lapsuu-
denkoti oli Laitiaisten Luuk-
ko, joka on entinen Harjun 
torppa. Torppa on perus-
tettu kartanon takamaille 
Laitiaisiin jo 1800-luvun 
alkupuoliskolla. Vuonna 
1849 laaditussa rippikirjassa 
sen nimenä oli Luukkala. 
itsenäiseksi tilaksi se loh-
kottiin vuonna 1909 ja 
vuonna 1924 siitä lohkottiin 
perinnönjaon yhteydessä 
Jokisalon tila. Jokisalossa 
asuu antin veljenpoika Lau-
ri Luukko. Tilat sijaitsevat  
Torrontien varressa miltei 
Tammelan kunnan rajalla. 
Luukko pysyi suvun hallussa 
1930-luvulle asti, jolloin 
perhe luopui tilasta ja antti 
sisarensa Huldan kanssa 
muutti someron Joensuun 
kylään Härkätien varrelle, 
josta  ostivat kalliola-nimi-
sen tilan. Luukkon tila on 
nykyisin asumaton.

Laitiaisten Luukkon tor-
pan ensimmäinen isäntä oli 

matt Henricsson ja vaimonsa 
Cajsa  Thomasdotter Tam-
melasta. He muuttivat Luuk-
kolle kolmen lapsensa kanssa 
marraskuussa 1844. Heidän 
pojastaan matt mattssonista 
tuli Luukkon toinen isäntä. 
Hänen  vaimonsa oli Gretha 
Lisa Eliasdotter Tammelasta. 
Heidät vihittiin 1849 ja he 
olivat  antin isovanhemmat.  
mattille ja Gretha Lisalle 
syntyi 1858 poika, joka sai 
kasteessa nimen Gustaf au-
gust. Gustafin   ensimmäinen 
vaimo oli Wilhelmiina kus-
taantytär  kultelan  Teerestä. 
Wilhelmiina kuoli 1886, 
heillä ei ollut lapsia. Gus-
tafin toinen vaimo oli ida 
Juhontytär Paltan alitalon 
Palomäen torpasta.    Gustaf 
ja ida vihittiin 26.12.1887. 
kustaa ja ida olivat antin 
vanhemmat. Heille syntyi 
kolmetoista lasta, joista antti 
oli nuorin. koulunkäynnis-
tään antti kertoi:” Torron 
yliopistoa kävin neljä vuotta. 
se oli korkein ja pisin opin-
ahjo mitä kylällä oli. ” 

Antti ja 
puutarhanhoito  

antti perusti sota-aikana kas-
vihuoneita tilalleen. syynä 

tähän oli lääkärin määräys  
vitamiinien syömisestä. En-
sin hän kasvatti vihannek-
sia, mutta erikoistui sitten 
tomaattien viljelyyn. siitä 
hän teki hieman tavallista 
vaikeamman, hän nimittäin 
otti viljelemistään tomaateis-
ta siemeniä seuraavan kevään 
kylvöä varten. Tomaateista 
tuli näin tavallista parempia 
ja kauniimpia. Lähes kym-
menen vuotta hänellä oli 
kasvihuoneviljelyä, sitten 
huoneitten puuosat mätä-
nivät ja antti kyllästyi niin 
kuin hän itse asian ilmoitti. 
Tämän jälkeen hän jatkoi 
pienemmästi porkkanan ja 
perunan viljelyä. Hänellä 
oli tässäkin omat metkunsa. 
Porkkanoita kastellessaan 
hän tökkäsi kepillä reiän 
porkkanan juurelle ja kaatoi 
siihen kasteluvettä tarpeelli-
seksi katsomansa määrän. Pe-
runoiden viljelyn hän aloitti 
aikaisin keväällä sisätiloissa 
ja ilmojen lämmetessä  to-
tutteli perunaviljelmänsä 
pikkuhiljaa ulkoilmaan. Hän 
piti tarkan kirjanpidon istut-
tamistaan perunoista ja saa-
mastaan sadosta ja paljonko 
kunakin päivänä söi sadosta. 

  

Antti Luukko kotitalonsa pihalla. – Kuva Touko Vuorinen.

Antin kasvihuone.

Eeva Vuorinen
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Taide on aivojen 
askartelua

antti  sanoi  jossakin taidenäyt-
telyn haastattelussa: ”Taide on 
aivojen  as-kartelua.”antin 
taidetta olivat männystä sor-
vatut kynttilänjalat ja eri 
kokoiset hedelmämaljat tai 
rasiat, lainekoivusta hän teki 
kauniita lautasia. antin sor-
vaamia esineitä oli salossa ja 
Forssassa näytteillä ja omin 
käsin -lehti kirjoitti artikke-
lin antista ja hänen esineis-
tään. antti myös maalasi eri 

aiheisia  tauluja.  Hänellä  oli 
muotokuvat muun muassa 
naapuristaan  sainion Jus-
sista, kyösti kalliosta, eng-
lantilaisesta filosofista, jonka 
nimeä antti ei  muistanut, 
vietnamilaistytöstä, marian 
andersonista ja kaarlo ståhl-
bergistä. ihan tunnistettavia.   
muotokuvat olivat lähinnä 
piirroksia, värilliset maalauk-
set olivat väritykseltään tum-
masävyisiä. maalina hänellä 
oli itsetehdyt lähinnä öljy-
värejä vastaavat värit, joihin 
hän teki pigmentit itse. Hän 

maalasia ihmisiä askareissaan 
ja vanhoja  työtapoja. Tyy-
lisuunnakseen antti nimesi 
antismin. Joulun alla antti 
askarteli kuusenkoristeeksi 
kauniita tähtiä ja sydämiä 
oljesta. Tähtien tekoa varten 
hän oli kehittänyt sapluunan.

Antti ja keksinnöt
antti suunnitteli kehittä-
vänsä ikiliikkujan. ajatus oli 
kytenyt hänen päässään jo 
kansakoulupoikana. Laitteen 
perusajatus lähti siitä, että 
anttia harmitti, kun  voi-
malaitoksissa vesi roottoria 
pyöritettyään valui hukkaan, 
vaikka siinä olisi vielä  liike-
energiaa jäljellä. antti siis 
rakensi kokeilukappaleen, 
jossa veden liike-energiaa 
käytettiin viisinkertaisesti 
hyväksi. antti kokeili laitetta 
hinaamalla ämpäreillä tynny-
rillisen vettä katon harjalle. 
apumies kaatoi tynnyrin, 
jolloin vesi syöksyi räystään 
alle sijoitettuun roottorial-
taaseen. Laitteen heikkoudet 
olivat pääakseli ja laakerointi. 
antin kansakoulumatema-
tiikka ei riittänyt vääntömo-

menttien laskemiseen. sitä, 
onko laite koskaan toimi-
nut, ei tiedetä. ikiliikkuja se 
ei kuitenkaan ollut, mutta 
antti halusi ilkikurisesti pitää 
ihmisiä vähän pilkkanaan, 
kun huomasi, etteivät nämä 
laitteesta mitään ymmärtä-
neet. ikiliikkujasta jäi suuren 
suuri astia, jonka antti toi 
ulos ja keräsi siihen sadevettä.

kun Tshernobylin ydin-
voimalassa 1986 tapahtui 
onnettomuus ja saastepilvet 
saavuttivat suomenkin, an-
tin vesiastia oli piripinnassa. 
antti huiski vettä ympäriinsä 
pienellä kepin nokassa olleel-
la desilitran kokoisella astialla 
ja sanoi: ”mitä ihmettä teen 
tällä  atomivetellä?”

kansainvälistä tunnus-
tusta antti sai keksinnöil-
leen. kansainvälisiltä kek-
sijämessuilta  Pariisissa  ja 
Brysselissä hän sai diplo-
mit vuosina 1956 ja 1957. 
Tunnustuksen  arvoinen oli 
muun muassa sirkkelisahan 
terälaipan jäähdytysjärjestel-
mä.  Työtehoseura palkitsi 
vuonna 1955 antin tämän 
kehittämästä peittauslait-
teesta. 

muita keksintöjä olivat 
joustava siltarengas, salaoja-
putkikone ja kaksivanteinen  
polkupyörän rengas. kaksi-
vanteisen renkaan toimin-
taperiaate oli: kun dynamo 
kiinnitetään sisävanteeseen, 
ei pyörään tarttuva sohjo es-
tänyt dynamoa toimimasta.

Huumorilla
antti Luukko oli myös huu-
morimies. kun somerosta 
tuli kaupunki, totesi ant-
ti että kaupungissa pitää 
olla kaivohuone. niinpä 
antti teki kaivon ympärille 
muovista ja lasista huoneen, 

Antti Luukon koti oli pitkä, peltivuorattu rakennus Metsolantiellä. Asuinhuoneet olivat 
rakennuksen Härkätien puoleisessa, vasemmassa päädyssä. Niiden jälkeen olivat näyttely-
tilat. Suurin osa rakennuksesta oli verstasta. – Kuva Arja Fonsell, 1980-luvulta.

Antin sorvaamia puuesineitä sekä maalaamia tauluja.
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kaivohuoneen. Täällä hän 
kasvatti perunoita. ne kas-
voivat hyvin kaivosta tulevan 
vesihöyryn keskellä.

itselleen antti veisteli 
aikuisen miehen mentä-
vän kehdon, koska siitä oli 
raihnaisen helppo nousta, 
kun reuna kallistui omasta 
painostaan. 1980-luvulla 
antti rakensi itselleen pont-
toonilautan ja seilasi sil-
lä kirkkojärvellä Härkälän 
rannasta kirkonrantaan tai 
päinvastoin. Polkupyörällä 
hän meni lähtöasemalle, otti 
pyörän kyytiin ja seilasi pää-
teasemalle ja pyörällä kotiin. 
Ja huumorilla nuhataudista: 
”kyllä nuhataudin suhteen 
on niin, että sen paranemista 
ei pidä odottaa viikkokausia 
ilman hoitoa.”

Antti ja ruoka
koska antti eleli poikamies-
huushollissa, hänellä oli vas-
tuu ruuanlaitosta, jos  halusi 
syödä. Hänellä oli muutama 
erikoisempi ruokalaji. ke-
väällä voikukkien ensim-
mäisten kukkien puhjetessa 
antti keitteli mannapuuroa, 
jonka värjäsi keltaiseksi voi-
kukan  terälehdillä.  niitä 
laitettiin niin paljon, että 
puuro  oli todella keltaista ja 
hyvin terveellisen näköistä.

Erään kerran antti soitti 
paikalliseen ruokakauppaan, 
jossa tiesi minun työsken-
televän ja pyysi antamaan 
naapurin likan tuotavaksi 
sianpään. Tilauksen vastaan-
ottaja sitten kailotti pitkin 
myymälää, kuka on Luuk-
kon antin naapurin likka. 

Vein halkaistun sianpään, 
joka yhdellä silmällä muo-
vipussin raosta koko mat-
kan syyllisti minua. antti 
keitti tästä sianpääsylttyä 
eikä syyllistynyt yhtään sian 
silmistä. kyllä antilla kävi 
kodinhoitajia, mutta ei hän 
näitä kelpuuttanut ruuan 
laittajaksi. 

Antti pelästyttää
suvisena aamuna ollessani 
lähdössä töihin satuin kat-
somaan ikkunasta antille 
päin. Huomasin kuinka ko-
dinhoitaja soitteli ovikelloa, 
joka oli vanha paistinpannu 
johon vasara löi vivusta ve-
dettäessä, ja juoksi välillä 
kurkistamaan ikkunasta sisäl-
le. antti oli silloin jo huono-
kuuloinen. Hetken  katselin 

LÄHTEET
www.sukuhistoria.fi/kirkonkirjat. so-
mero ja Tammela.
Profiili antti Luukko 1989/ somervisio.
Haastattelu Voitto ollonqvist.
Haastattelu Raili ja Reino Välimäki.
Eikka Luoto, Laulu antista.
olavi Virtanen, Tarina ikiliikkujasta.
someron Joulu 1996.
Lehtileikkeet, sss, Forssan Lehti, 
somero.

”On Antti nyt jo vainaa, joukossa enkelten .
Kullatuin hapsin hän kulkee ovesta Herramme temppelin. 
Vaan jossakin sielunsa sopukoissa ajatus leimahtaa.
”Nyt ikiliikkujaa keksimään, ei oo täällä fysiikkaa.”
                          Eikka Luoto

ja sitten riensin apujoukoiksi. 
Emme saaneet anttia hereille 
ja aloimme pelätä pahinta. 
minun oli lähdettävä töi-
hin ja hain toisen naapurin 
avuksi anttia  herättelemään. 
Töistä sitten soitin kuinka oli 
käynyt. 

Hyvin,  antti  vain  oli 
nukkunut tavallista sikeäm-
min, kas kun oli illalla käynyt  
paikallisessa ravitsemusliik-
keessä ja nauttinut antin 
plöröä, joka on kupillinen 
kahvia, 2 cl koskenkorvaa ja 
lusikallinen sokeria. Lienee-
kö tämä tapahtuma saanut 
antin  pohtimaan asiaa ja 
tulemaan seuraavan tulok-
seen. ”se on tarkkaa hommaa 
kun viinan  kans  rapulaa 
parantaa”, sanoi Luukkon 
antti. Tapio Horila kirjasi 
sanonnan kirjaansa,  jossa 
on muitakin somerolaisia 
sananparsia ja sutkauksia.

* * *
näin antti eleli vaatimatonta 
arkipäiväänsä hoidellen istu-
tuksiaan ja tehden pieniä ja  
vähän suurempiakin keksin-
töjä omaksi ilokseen ja mui-
den kummastukseksi. antti 
Luukon  puutarhanhoito 
ja keksintöjen pohtiminen 
päättyi 26.9.1996.

Voitto Ollonqvistin muistosanat Antin haudalla:
” Olemme tulleet saattamaan ystäväämme Antti Luukkoa hänen 
viimeiselle matkalleen. Antti eli elämänsä kotiseudulle, sen ihmisille, 
ystäville, luonnolle – luonnon eri vaikutteille. Kotiseututyö ja Somero-
Seura olivat hänen sydäntään lähellä. Tunnustukseksi tästä hän sai 
vuonna 1985 Somero-Seuran kunniakirjan.

On havaittu, että ihminen suoriutuu parhaiten työstään, jos 
hänellä on riittävästi vaikuttimia työn suorittamiseen. Antilla niitä 
kyllä oli, kun lisätään vielä keksintöjen osuus. Miten kauniisti hän 
kuvailikaan oljen kimallusta joulukuusen tähtenä tai jotakin puun 
pintaa joko sorvattuna tai höylättynä. Hänen kättensä työt olivat 
omaperäisyydessään ja harkitussa varmuudessaan kaunista katseltavaa.

Useat erilaiset näyttelyt kertoivat hänen työstään ja harrastuksis-

taan. Kaikista näistä töistään hän antoi vieraalleen miellyttävän ja 
leppoisan selostuksen. Ystävyys oli hänelle kaikki kaikessa. Lähimmäi-
seen luottavana ihmisenä hän joutui kamppailemaan myrskyjäkin 
vastaan. Me, hänen lähimmäisensä ja ystävänsä, muistamme hänen 
hämäläisen sitkeytensä ja voimakkaan sisäisen lämpönsä.”

Hän oli tehnyt Somero-Seuralle testamentin, jolla määräsi kai-
ken irtaimen omaisuutensa ja puolet rahavaroista Somero-Seuralle. 
Irtaimisto, joka ei sopinut seuran kokoelmiin, voitiin huutokaupata.

Antti Luukko verstaassaan, tehtyjen töiden ympäröimänä.
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isäni matti alarik näykki oli 
sylvänän-ollilan nuoriso-
seuran perustajia. Talokin oli 
hänen maallaan viidenkym-
menen vuoden vuokra-ajalla 
ja vuokra oli yksi markka 
vuodessa. isälläni oli tapana 
kertoa satuja seuran ilta-
missa. Tämän tarinan olen 
äänittänyt vuonna 1960.

mul oli kerran niin mah-
rottoman suuri härkä ja se oli 
niin musta, ett vaikka sihen 
veti viivan valkosel liirul, 
niin sekin näytti mustalt. sit 
tuli kesä ja mää vein härkäin 
laitumel. Ja tuli kärväsii ja 
net söje sen seljän kaikki 
rikki. mää ajattelin ett mitäs 
tehrään, sit mää hajin terva-
pytyn ja tervasin sen seljän 
aika paksultas. kyl kärväset 
hiljeni kun ne istus kiinen 
siihen tervaan eikä päässeet 
pois, mut  sihen tuli harakka 
kans ja rupes nokkimaan niit 
kärväsii, mut sen nokka istus 
kiin ja kun se saje nokkas irki 
niin häntä istus kiin. Ja kun 
sen häntä helppos niin nokka 
istus kiin. Ja sitä se teki sen 
koko pitkän kesäsen päivän. 

Marja Näykki

Iso, musta härkä

mut sit loppus kesä ja 
mää vein härkäin pihattoon 
ja panin lehteen ison ilmo-
tuksen ett suuri musta härkä 
on myytävänä. sit alko tulla 
ostajii. Vaikka se oli tiistaises 

lehres, niin keskiviikkon 
tuli yks ja kysys, ett mitä 
se härkä maksaa. ”Jaa, se 
on kymmenentuhat mark-
kaa, eikä yhtään heivata.” 
”mennääs kattomaan”, sano 

ostaja. ”mennään vaan.” sit 
mentiin. ”no”, ostaja sanos, 
”ei se ol mikkää paha hinta 
tommosest härjäst, kyl mää 
ostan sen.” se anto kym-
menentuhat markkaa mun 
kätteesäin ja kysys koska saa 
tulla hakemaan. mää sanoin 
ett torstain kello kakstoist 
eikä yhtään ennen. mää me-
nin sit sisäl eikä aikaakan kun 
tuli toinen ostaja. se kysys 
taas onks teilä suuri musta 
härkä myytävänä. kyl meilä 
tual pihatos simmonen on. 
”no, myyrääks se?” ”kyl se 
myytävänä on”, mää sanosin. 
mennääs kattomaan.” ostaja 
kysys, paljoks se maksaa. 
mää sanosin ett kymme-
nentuhat markkaa. Ja hah, se 
sanos ja anto kymmenentu-
hat markkaa mun kätteesäin 
ja kysys, ett koska saa tulla 
hakemaan. mää sanoin, ett 
torstain aikaan,  ei yhtään 
aikasemmin. ”Ja hah”, se 
sanos ja lähti pois. mää me-
nin sit ommiin hommiisain, 
mut ehtool tuli viäl kolmas 
ostaja ja kysys onks härkä viäl 
myytävänä. kyl se tual meijä 
pihatos on, mennääks katto-
maan. ”mennään vaan”, mää 
sanosin. ”ohoh, se onkin 
hyvä härkä”, sanos ostaja ja 
anto kymmenentuhat mark-
kaa. ”Huamen kahrentoist 
aikan.” Jaha”, sano ostaja  ja 
lähti pois.

mää menin sit maata. sit 
torstain kahrentoist aikan 
tuli kaikki ostajat yhtä aikaa 
ja kysysivät misäs se härkä 
on. ”no, se on siäl pihatos.” 
sit mää kuulin hirmust puri-
naa pihatost ja menin katto-
maan, siäl ne kolme oli, yks 
veti hännäst ja toiset korvist, 
härkä oli pahas pintees eikä 
päässy mihenkään. mää sain 
pihaton oven pielest suuren 

Isä Matti Näykki 1963 soutelemassa Lopella.
– Kuvat Marja Näykin.

Sylvänän Nuorisoseuran talon kattotalkoot vuonna 1920.
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tullakkan. kun mää en ikän 
ol oikeures ollu. mää menin 
kaupunkiin lakimiähen tykö. 
”mitäs nyt tehrään, mää my-
jein härkäin kolmel ostajal ja 
ne ottas sen kaikki enkä mää 
saa sitä kellään annettuut.” 
Lakimiäs kysy, ett mitäs tei 
maksatten mul. no mää 
annan sen härjän jos en mää 
jouru mittään kärsimään. Ja 
lakimiäs neuvos:” kun tei 
menetten oikeutteen, nii sit 
kun tuamari kyssyy teitilt 
jottain siit härjän myymisest, 
niin sanotten vaan ”puttis” 
ja kiärrätten saappaan koron 

korennon ja annoin mitä 
kuuluu. kyl ostajat lähti ja 
härkä jäi  rauhaan sinne mul. 
kaikki oli niinkun ennenkin, 
mut sit meilä tuli vähän 
ajan päästä simmonen kiil-
tävänappinen miäs, mahtoks 
se olla poliisi ja sanos: ”mitäs 
varten tei oletten myyny här-
känne kolmel ostajal?” mää 
sanosin, ett mitäs varten hei 
ostivat sen kaikki. ”Tei pää-
sette oikeuteen vastaamaan 
teostanne”, ja sanos koska 
se on.

sit mää rupesin huntee-
raamaan, ett mitä täst mahtaa 

päällä ympäri.” no niin, 
mää sanosin, kyl mää sen sit 
tiärän.

no sit tuli se oikeuren-
käyntipäivä ja mää menin 
sinne. siäl oli net kaikki osta-
jat. Tuamari sanos mul, ett tei 
oletten myyny härjän kolmel 
ostajal  ja ottanu kaikilt ra-
haa. Ja ettekä antanu kellään 
härkää. mitäs tähän sanot-
ten? ”Puttis!” mää sanoin ja 
kiärsin korkoin päälä ympä-
ri. Tuamari sanos toiseest, 
tei oletten myyny härjän 
kolmel ostajal  ja ottanu kai-
kilt rahaa. Ja ettekä antanu 

kellään härkää. mitäs tähän 
sanotten? ”Puttis!” mää sa-
noin ja kiärsin korkoin päälä 
ympäri. Jaa, sanos tuamari. 
”Ei täl asjal voi mittään. Tei 
oletten ostanu hullult härjän. 
Tei saatten pittää tän omana 
vahinkona. Ei hullun kans 
saa mennä mittään kauppoi 
tekemään.”

no kaikki lähtivät pois, 
mut sit tuli se lakimiäs ja 
sanos ett hän tuli nyt hake-
maan sitä härkää. siihen mää 
sanoin ett puttis ja kiärsin 
korkoin päälä ympäri eikä la-
kimiäskän saanu sitä härkää. 

Risto Ahti

asevelvollisena parikymppi-
senä nuorukaisena palvelin 
lokakuun 1962 ja helmikuun 
1963 välisenä aikana kaartin 
pataljoonassa merikasarmil-
la, jossa nykyisin on ulkoasi-
ainministeriö. 

Palveluspaikakseni tuli 
pääesikunnassa kirkollis-
asiaintoimisto, jossa olivat 
kenttäpiispana Toivo Laiti-
nen ja sotilaspappeina Eino 
i. alitalo ja Esko Honkavaara 
sekä kanslistina Elna kyöstiö. 

kanslisti kyöstiö oli ollut 
jo talvisodan syttyessä töissä 
pääesikunnassa, ja joutui 
mukaan suunnitteluun, jossa 
nopeasti päätettiin evakuoida 
kaatuneet kotiseurakuntien 
hautausmaille. mannerheim 
ei alussa ollut asiaan innostu-
nut, koska ohjesäännöt edel-
lyttivät hautaamista taistelu-
alueelle. ”Ei sodassa ehditä 
kaatuneitten huoltoon.” 

Pääministeri ahti karja-
laisen vaimo Päivi oli myös 
hommissa talvisodan aikana 
pääesikunnassa. niinpä olen 

saanut viedä kirkollisasi-
ain toimiston kukat Päiville 
joskus marraskuussa 1962 
munkkiniemeen. minulla 
oli armeijan auto ja kuski 
varattuna ja mukavasti aje-
lin perille. Rouva sai kukat,  
kiitteli ja itse ahti tutki sa-
nomalehteä. 

itsenäisyyspäivänä 6. 12. 
1962 johdin sotilasporuk-
kaa kekkosen vastaanotolla 
presidentinlinnassa. meil-
lä oli kaikenlaista työtä ja 
muistan olleeni loppuun 
asti paikalla. somerolta oli 
silloin seiväshypyn maail-
manmestari Pentti nikula 
itsenäisyysvastaanotolla. En 
tiedä, oliko somerolta muita, 
mutta sen muistan, miten 
jotkut ihmettelivät, miksi 
Rauhalinnan poika Laute-
lasta pääsi kekkosen linnaan 
nikulan ohella.

Päiväkirjaa pidin jo ar-
meija-aikana. sotilassairaala 
Tilkassa, jossa tapasin aina-
kin yhden somerolaisen, sain 
vierailla useamman kerran 

jumalanpalveluksissa, sotilas-
hartauksissa sekä illanvietois-
sa. Jo ensimmäisellä käyn-
nilläni tuo funkislinna teki 
minuun syvän vaikutuksen. 
”siellähän päivät kuluisivat 
mukavasti jos ei satu oikein 
sairaana olemaan”, kirjoitin 
päiväkirjaani. Erikoisesti mi-
nua lämmitti potilaiden pu-
huttelu, sillä sotilaspastorin 
tittelin sain heti kättelyssä, 
vaikka en ollut edes teologian 
opintoja aloittanut. Tilkassa 
käynnit vaikuttivat ehkä sii-
henkin että seuraavana syk-
synä pidin itsestään selvänä 
lähteä lukemaan teologiaa.

muistan kotoisan ja lep-
poisan tunnelman tilaisuuk-
sissa. Vaikuttavin oli käyn-
tini 20.12.1962 Tilkassa. 
kaartin pataljoonan toisen 
komppanian  laulukuoro 
esiintyi.  sain  juontaa  ti-
laisuuden ja mukana oli 
taiteilijanakin tunnettu so-
tilaspastori Eino i. alitalo, 
joka puheessaan muisteli 
ensimmäistä kenttäpiispaa 

Johannes Björklundia, joka 
neljä päivää aikaisemmin oli 
kuollut Tilkassa. muistan 
vieneeni Björklundin kotiin 
urheilukadulle kirkollisasioi-
den toimiston muistokukat 
paria päivää aikaisemmin. 
mannerheim oli jossakin vai-
heessa ylentänyt sotarovasti 
Björklundin kenttäpiispaksi. 
kerrotaan sen tulleen hyvi-
tyksenä kaatuneitten asiasta, 
jossa mannerheim oli alussa 
ollut vastahakoinen. 

opin kenttäpiispa Björk-
lundin saamavirren eli nykyi-
sen virsikirjan 401 ”oi Herra 
henkes valo suo ja minuun 
puhdas sydän luo”. Talviso-
dan aikana se tuli monille 
tutuksi. Virteen liittyy huu-
moria, johon olen osannut 
hevospitäjä Ypäjän pappina 
vastata: ”mikä virsi on he-
vosmiehen ja ruunan virsi?” 
sehän on tuo Tilkassa oppi-
mani Björklundin virsi jossa 
myös sanotaan: ”armolla 
kruunaa, kaunista ja totuu-
dessa vahvista.” Helposti 

TILKKA – Helsingin sotilassairaala
tuttu monelle somerolaisellekin
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kruunaa sana muuttui ruu-
naksi, sillä suomen hevosia oli 
sodassa paljon, ja pitihän sitä 
ruunankin puolesta rukoilla 
ja veisata. Tilaisuudessa oli 
potilaina myös vanhempia 
sotilaita, sodassakin olleita. 
kahvin aikana eräs sotilas 
näytti vammautuneita jalko-
jaan minulle ja myöhemmin 
ymmärsin, että hän on ollut 
kesäkuun 1944 kovissa taiste-
luissa. Pientä suukopua siinä 
syntyi, kun mies väitti, että 
”nykymukavuuksiin” 1962 
tottuneet nuoret miehet eivät 
enää pärjäisi sodassa. silloin 
elettiin kuuban kriisin aikaa 
ja noottikriisi oli vuoden 
ikäinen, joten itsekin tunsin 
sodan pelkoa. Pidin Tilkassa 
käymisestä ja yhtenä kertana 
sanoinkin kenttäpiispalle suo-
raan, että mielelläni kävisin 
Tilkassa useammin.

Joulun jälkeen siihen tuli 
mahdollisuus, sillä Ruotsista 
tullutta lahjoitustavaraa saa-
tiin sotilaiden virkistyskäyt-
töön. Eräänä iltana lähdin 
Tilkkaan suuri suklaarasia 

ja sikarilaatikko mukanani. 
Hartauden yhteydessä jär-
jestin joukkueiden välisen 
hauskan tietokilpailun ja voit-
tajajoukkueet saivat suunsa 
makeaksi tai ryhtyä sauhut-
teluun. Hetken päästä ilmassa 
leijuivat sikarin sauhut ja 
tunnelma nousi. iltavirsikin 
kaikui mahtavasti. ”muka-
vaa kun pojilla on hauskaa”, 
totesi hoitaja kun tein pois-
lähtöä. milloinkahan viimeksi 
on Tilkan julkisissa tiloissa 
sauhuteltu? Palkintotavaraa 
löytyi lisää, sillä 7. 1. 1963 
kävin kaartin Tiernapoikien 
kanssa Tilkassa ja päiväkirjani 
mainitsee, että tunnelma oli 
korkealla, koska ilta oli huvit-
tava ja hauska palkintoineen. 
mieleeni on jäänyt hieman 
vanhemman potilaan mai-
ninta Tilkan viikostaan, että 
koskaan aikaisemmin hän ei 
ole näin hienoa lomaa pitänyt 
kuin täällä.

Vielä 22. 1. 1963 olen 
käynyt Tilkassa kävellen, sillä 
päiväkirjani mainitsee liiken-
nelakon Helsingissä. Talvi oli 

kylmä ja rahanuudistukseen-
kin oli totuttava, sillä sata-
sesta oli tullut vuoden alussa 
markka. olen 2. 1. 1963 
hakenut rahalähetyksen pää-
esikuntaan Helsingin kaar-
tintorin postista ja tuonut 
mukanani 100.000 markkaa. 
kun tulin perille, niin hä-
tääntynyt puhelinsoitto tuli 
samanaikaisesti ja virkailija 
oli erehtynyt antamaan tuon 
summan, vaikka kyseessä oli 
1.000 markkaa. Juuri uuden 
vuoden yönä oli raha pienen-
tynyt parilla nollalla. Vein 
rahat takaisin ja virkailijan 
ilme oli todella helpottunut. 
Hän olisi halunnut tulla jopa 
halaamaan nuorta sotilasta.

se olikin viimeinen käyn-
tini. Liekö reipas kävely Tilk-
kaan ollut enne siitä, että 
runsaalla parilla kymmenellä 
Helsinki City maratonilla 
olen aina huokaisut, että kun 
Tilkasta ja Tilkan mäestä 
pääsee vielä mannerheimin-
tielle, niin onpa urakka taas 
kerran ohi. mutta varmasti 
puhun elämän loppuun asti 

Tilkan mäestä, jonka seutu 
on vuosien aikana muuttunut 
täydellisesti, jopa edukseen. 
nykyisin voi ulkomaalaiselle 
esitellä Helsinkiä ylpeänä 
verrattuna siihen mitä se oli 
1963.

Ypäjän ajalta liittyy Tilk-
kaan sekin muisto, että kun 
raumalais-säkyläläisellä aa-
mubussilla olen saapunut 
kokouksiin Helsinkiin, niin 
aina on ollut bussin peräpen-
killä sotilasjoukko menossa 
Tilkkaan. munkkiniemen 
jälkeisellä pysäkillä ovat po-
jat jääneet pois ja illalla pa-
luumatkalla bussiin on aina 
työntynyt puhelias sotilas-
joukko samalta pysäkiltä. 
Eräänä päivänä bussinkuljet-
taja totesi: ”Voi olla että mat-
kustajamäärä vähenee, sillä 
Tilkkaan menijöitä ei enää 
ole.” siihen sanoin, että yksi 
värikäs vaihe suomen armei-
jan historiassa on päättynyt, 
kun Tilkan käyttötarkoitus 
muuttuu tyystin. nykyisin 
Tilkka palvelee ikäihmisiä 

Tilkan sotilassairaala perustettiin vuonna 1918 ja nykyinen funkistyylinen sairaalarakennus valmistui vuonna 1936.Tilkan 
tunnistettavin ominaispiirre on päärakennuksen kaareva eteläpääty. Rakennusta laajennettiin vuonna 1965.
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Lapsuuden kotini oli isoäitini 
luona Takapellossa. naapu-
rissa asui Yrjö Tuominen, 
syntynyt vuonna 1895 ja vai-
monsa Lyydia. ”Piukea pari”, 
arvioi kaislarannan rouva 
Lahonen. He asuivat kii-
ruun kivimuurissa. Lyydia oli 
miesten vaatteiden ompelija. 
ompeli myös pikkupojille, 
kuten omille lapsilleen, joita 
oli seitsemän. Yrjöä sanottiin 
Teurastaja-Yrjöksi. Hän osti 
teuraseläimiä maatiloilta, 
otti vastaan ne kotonaan ja 
säilytti karjaa pihalla olevassa 
aitauksessa, josta ne vähitellen 
teurastettiin ja lihat kulje-
tettiin kauppoihin ja aina 
kaupunkeihin saakka. Yrjö oli 
olemukseltaan hieman kar-
kea, kooltaan  keskikokoinen, 
ja hänellä oli vahva, pelottava 
puhetyyli, etenkin silloin, kun 
hän oli ”vähän ottanut”.

Vuoden 1936 paikkeilla 
pula-aikana Yrjöllä taisi olla 
rahat vähissä, niin kuin kai-

Toimelias Tuominen

Lyyli Honkio

killa muillakin. siitä sitten 
taas selvittiin. isoäitini irene 
Roos kertoi Yrjöstä, kuinka 
tämä selitti tyytyväisenä, mi-
ten hänen varallisuutensa oli 
kasvanut ja päätti juttunsa: 
”sillon ei mul ollu kun yks lei-
pä ja nyt mul on sata leipää.” 
Liikemies hän oli, hän osti ja 
myi lihat ja nahat, joskus kis-
sankin nahat, ja Lyyti keitteli 
jäterasvoista saippuaa. sitäkin 
riitti myytäväksi. muutenkin 
Lyyti tuki sopivasti Yrjön 
liiketoimintaa. Hän oli hyvin 

ystävällinen asiakkaille ja oli 
selvillä, missä mitäkin tavaraa 
säilytettiin ja missä isäntä oli, 
mutta kauppoja hän ei voinut 
tehdä, koska kiinteitä hintoja 
ei ollut. 

kaislarannan seutu oli 
Yrjön tullessa Lahosen naa-
puriksi vain pelkkää peltoa. 
Roosin perhe asui Takapel-
lossa. Joku makasiini oli pel-
lolla. Yrjö laajensi tonttiaan 
vähitellen niin, että vuoden 
1938 vaiheilla hänen tont-
tinsa ylettyi rantaan saakka ja 

1940-luvun alussa Tuomisilla 
oli omakotitalo. 1940-luvulla 
ei kukaan enää puhunut 
Teurastaja-Yrjöstä, sillä Yrjö 
ryhtyi ostamaan ja myymään 
rautaromua. sodan jälkeisenä 
aikana oli korjattava vanhoja 
koneita. Romuista löytyi va-
raosia, kauppa kävi ja elintaso 
nousi. nimi muuttui Romu-
Yrjöksi. Yhdessä vaiheessa 
terveysalan ihmiset korostivat 
raudan tärkeyttä ravinnossa, 
ja silloin eräs suvun pikkupoi-
ka innostui: ”kyl Yrjön raudat 
nyt mennee kaupaks!”

 Joskus, kun kaikki lapset 
olivat vielä kotona, kulutus oli 
kova. Pojista ei vielä ollut töis-
sä apua ja kaiken lisäksi vielä 
oli sota ja rintamalle pojatkin 
joutuivat lähtemään. aimo 
Honkio muisteli, että Yrjö 
oli heille ärhäkkä, sillä liike-
elämä oli hermostuttavaa.

Yrjö rauhoittui, kun pojat 
auttoivat. Timosta tuli vaki-
tuinen autokuski ja myöhem-
min isän työn jatkaja. Yrjö oli 
luonut elinvoimaisen liikeyri-
tyksen, joka toimii edelleen  
ja nykyinen yrittäjä Timon 
poika Yrjö peri liikkeen pe-
rustajalta myös nimen. 

Kotiportailla Tuomisen miesväki  vas. Kalevi, Aimo, Timo, 
Harri ja isä Yrjö Tuominen.

Yrjö Tuominen. 
– Kuva Lassi Tuominen.

Someron Viinaprännin rakennus ennen hajottamistaan  syksyllä vuonna 1966. Päädyn 
halkeamaa ihmettelemässä Lyydia ja Timo Tuominen.  – Kuvat kirjoittajan.
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 Rautelan mäkilään, ome-
napuiden ympäröimään mök-
kiin, syntyi sata vuotta sitten 
kolmas lapsi. kirkonkirjoihin 
merkittiin Lauri Johannes 
Lindroos, syntynyt 18.8.1912. 
isä oli työmies Viktor Lind-
roos, torpparinpoika Jurva-
lasta, äiti anna maria Hei-
kintytär kärkölästä. Lauri oli 
lapsista nuorin. Perheeseen 
kuului jo aiemmin syntyneet 
lapset, tuolloin 13-vuotias 
Hilda maria ja 8-vuotias kalle 
Vihtori. 

kovin vähän on minulla 
tietoa isäni Laurin lapsuu-
desta. Ei hän siitä paljonkaan 
kertonut. Enkä toisaalta silloin 
alle nelikymppisenä liiemmin 
osannut kyselläkään, silloin 
kun isä vielä olisi ollut kerto-
massa. olen ymmärtänyt, että 
suoranaista puutetta ei per-
heessä kuitenkaan ollut. kylän 
talollisten töissä Viktor ja 
vaimonsa hankkivat perheelle 
leivän . uskovaisessa perheessä 
elettiin vaatimatonta, mutta 
turvallista elämää.

opintiensä Lauri aloitti 
kiertokoulussa, jota Raute-
lassa pidettiin ” nummifiian” 

Reijo Siltasaari

Renkipojasta  kirkonvartijaksi

talossa, maantien varressa, 
nummen syrjässä.  Ensim-
mäisten oppien jälkeen koulua 
jatkettiin Lahden kansakou-
lussa. Tuommoinen kolmen 
kilometrin matka ei siihen 
aikaan ollut lapsille matka eikä 
mikään.

siihen kansakouluun päät-
tyivät isäni opinnot. Eivät 
siihen aikaan mökkiläisten 
mukulat mitään enempiä 
kouluja käyneet. uskon, 
että tunnollisessa ja tarkas-
sa isässäni olisi ollut ainesta 
enempäänkin oppiin. Jos ei 
lauluääntä tai kielipäätä olisi 
ollutkaan, olisi saattanut olla 
melkoinen haka laskennossa. 
Vielä vanhoilla päivilläänkin 
nautiskeli esittämällä sellaista 
päässälaskutaitoa, että me 
nuoremmat jäimme suu auki 
ihmetyksestä.

isäni tie vei monen muun 
nuoren lailla kylän talojen 
töihin. kotona kun ei ollut 
maata, kuin mitä nyt vähän 
omenapuita ja perunavakoja 
varten. kovin pieniä olivat 
sen ajan ympyrät, viimeistään 
rippikouluikäisenä maatöihin. 
Ja sitä samaa hommaa oli isäni 

kohdalla riittänyt aina sotaan 
lähtöön asti. Vaikka sotavä-
kiaikakin vähennettäisiin, 
niin sittenkin yli kymmenen 
vuotta oman kotikylän taloissa 
maatöissä kierrellen. 

ajan tapa oli, että nuoret 
miehet ja naiset kiertelivät 
renkeinä ja piikoina useis-
sakin taloissa. aina vuoden 
sopimuksella kerrallaan, mar-
raskuun ”kissaviikoista” seu-
raavaan marraskuuhun. Jos-
takin kummasta oli äitinikin 
tupsahtanut tähän Rautelan 
taloja kiertelevään nuorten 
joukkoon, tupsahtanut kau-
kaa sylvänän mettäkulmilta, 
katri Elina Paju.

Enempikin äidiltä kuuli 
näitä nuoruuden työ- ja vähän 
yöjuttujakin. siinä niitä pari-
suhteita syntyi, kun elettiin 
työt ja vapaat yhdessä. nukut-

tiinkin kaikki yhdessä suuressa 
talon tuvassa: naiset alasän-
gyssä, miehet yläsängyssä. 
Yhdessä tulevat vanhempani 
olivat kiertäneet niin suutelan, 
Vikstedin kuin mäkiniemen-
kin talot. knaapi oli niin iso ja 
hieno talo, että siellä ei saman-
laista renki-  ja piikakulttuuria 
tunnettu. Palkolliset löytyivät 
muulla tavoin.

1930-luvun alkuvuosina 
menetti Lauri lapsuudenko-
tinsa mäkilän. Perheen keskei-
sistä ikävistä asioista ei paljon 
ole kerrottu. Joidenkin taka-
usten johdosta mäkilä joutui 
vasaran alle. Tuota vasaraa 
paukutteli tietty talonemäntä, 
jolle isäni muisti vielä vuosia 
jälkeenpäinkin olla katkera.

mäkilä meni ja kiviranta 
tuli. Rautelan koskenran-
taan, Vikstedin vuokramaalle, 

Vanhempieni kihlakuva elokuulta 1938.

Knaapin elopellolla vuonna 1927. Keskellä seisomassa mustat 
liivit päällä Viktor (Vihtori) Lindroos. Etummaisena istumassa isäni 
15-vuotiaana. Herraskainen istuja ei liene työväkeä.  – Kuvat kirjoittajan.

Kivirannan mökki.
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rakensivat isoisä Viktor ja 
setäni kalle vanhoista pur-
kutavaroista kyhätyn mökin. 
Rahaa löytyi lähinnä isältäni, 
joka veljeksistä oli tarkempi 
taskuistaan.  sinne muuttivat 
isovanhempani Viktor ja ma-
ria poikansa kallen kanssa, 
joka yhä viihtyi kotonaan.

noina aikoina vaihtoivat 
veljekset myös sukunimensä. 
se lienee ollut muotia. se-
täni kalle oli istunut kyäkin 
ikkunan vieressä ja katsellut 
alas järvelle. oli todennut: 
”Tosa mennee silta ja tual on 
saari. se on sit silta ja saari.” Ja 
niin tuli Lindroosin veljesten 
sukunimeksi siltasaari.

Talvisotaan, eli niin kuin 
sanottiin, suuriin kertaushar-
joituksiin lähtö lopetti isäni ja 
äitini yhteisen työvaiheen lo-
kakuussa 1939. Vuoden vanha 
kihlapari vihittiin pikaisesti 
ilman erityisiä seremonioita. 
aikaa häille ei ollut. onneksi 
sentään oli aikaa laittaa mi-
nun elämäni alulle, koskapa  
synnyin seuraavan kesäkuun 
lopussa.

sota vei isäni elämästä 
parhaat vuodet. konekiväärin 
vara-ampujaksi koulutettu 
Lauri siltasaari kävi läpi tal-
visodan, kierteli syvärit ja 
aunuksen karjalat jatkosodan 
matkassa. sotien välissä syntyi 
esikoisensa Reijo Johannes, 
ja jatkosodan aikana veljeni 
kalevi armas. samoihin ai-
koihin kuoli isäni isä Viktor ja 
kivirannan mamma jäi kaksin  
kallensa kanssa. sotaan jou-
tuessaan Lauri oli iältään 27 ja 
sodista viimein vapautuessaan 
reippaasti yli 32-vuotias.

Jos ei paljon kertoillut 
lapsuus- tai renkiajoistaan, 
niin vielä vähemmän kertoi 
noista sotavuosistaan.  so-
dasta oli palannut sen verran 
katkeroitunut mies, ettei niitä 
tapahtumia paljon kertail-
lut. Palkkioksi suur-suomen 
perustamisyrityksestä oli jää-
nyt tyhjät kädet ja nälkäinen 
perhe. samanlaisia miehiä oli 
paljon. Paljon oli myös heitä, 
jotka kertomasta päästyään-

kin kertasivat sotajuttujaan 
meidänkin mökkiin poike-
tessaan. Varsinkin muutaman 
kahvepunssin jälkeen. isä vaan 
ei punssitellut.

Työelämä jatkui sodan 
jälkeen maatöissä. muonamie-
hen asunto oli knaapin sa-
hapytingissä odottamassa, 
niin myös vaimo ja kaksi 
poikaa. knaapilta löytyi työtä 
ja hevosia, sodasta palautetut-
kin hevoset Pekka ja Voima.  
Jälkimmäisestä tuli isän ni-
mikkohevonen. Töitä jakeli 
aaltosen Jussi, seinänaapu-
rimme. oli sellainen etumies, 
joka aamuisin  kävi oskari 
knaapilta kuulemassa päivän 
hommat, jotka sitten jakoi 
miehille. isäntä ei ylimääräisiä 
miesten kanssa puhellut. 

se oli turvallisen tasaista 
elämää. oli kyäkki ja kamari, 
sähkövalo, polttopuut vajassa, 
maito ja vesi kannettavissa 
karjakeittiöstä, johon  vesi 
tuulimyllyllä suoraan järvestä 
pumpattiin. Yhteinen sauna 
lauantaisin, muutama peru-
navako talon pellossa ja kellari 
perunoille. Pistäytyipä talon 
rouvakin silloin tällöin jau-
hopussin kanssa. Ei nyt ihan 
pyyteettömästi, vaan vaihta-
massa jauhoja isältä liikeneviin 
tupakkakuponkeihin.

Elämä muuttui, kun va-
pun aikaan 1946 Lauri per-
heineen muutti kivirantaan 
äitinsä tueksi. aluksi ei ollut 
edes sähköä. Huterassa mö-
kissä riitti jos mitä korjaamis-
ta. siinä hommassa enosta-
ni Pajun stefanista oli suuri 
apu. Remonteista huolimatta 
talven pakkaset jäädyttivät 
vesiämpärin  hellan vieressä 
puulaatikon päällä, me pojat 
nukuimme pipot päässä ja 
rotat jyrsivät reikänsä kyäkin 
lattian alla sijaitsevaan peru-
nakellariin, hiirenkokoiset  
sisällekin.

muutenkin turvattoman-
tuntuinen elämä sai oman 
lisänsä, kun knaapin isäntä 
antoi lopputilin isälle. se oli 
niitä harvoja kertoja, kun 
muistan isän itkeneen. ”kuin-

kas meitin, äiti, nyt käy, kun 
ei ol ennään tyätä?”muistan 
isän sanoneen kamarin sängyn 
päällä istuen itkuisella äänellä. 
oli ollut joku maataloustyön-
tekijöiden lakkopäivä, eikä 
isä ollut mennyt töihin kuten 
muut. se oli kerrasta poikki. 
niin helppoa se oli silloin.

Työttömyys sai kuitenkin 
nopean lopun. Päivän parin 
kuluttua isä meni someron 
sahalle kyselemään töitä. Töitä 
löytyi heti. Ja niin alkoi saha-
työmiehen rooli, jota sitten 
jatkui niin kauan kuin saha 
somerolla toimi, varmaan pa-
risenkymmentä vuotta. isälle 
tyypilliseen tapaan muistan 
hänen monestikin vitsail-
leen: ” oli se knaapin isäntä 
sentään hyvä miäs, kun osas 
antaat lopputilin. mää rupesin 
sen jälkeen oikein saamaan 
palkkaakin tyästäin.”

sahatyöstä ja siitä meidän 
kivirannasta olen aiemmissa 
someron Jouluissa kertonut 
enemmänkin, joten ei niistä 
tällä kertaa enempää. Pari 
vuosikymmentä meni suurim-
maksi osaksi kanttisirkkeliä 
hoidellessa. se oli ammat-
timiehen hommaa. ohessa 
hoitui myös sahan työväen 
ammattiosastoasiat. Hienoin 
hetki sahatyössä oli päivä, jol-

loin särmääjä Lauri siltasaari 
sai miesten puolesta puhua 
sahalla vierailleelle piispa Eelis 
Gulinille.

alkuvuosina sahan työviik-
ko oli 47-tuntinen 7–16:teen, 
lauantaina 7–15:teen. Lisäksi 
matka polkupyörällä kelillä 
kuin kelillä. usein pimeä oli 
lähteissä ja pimeä kotiin tul-
lessa. illat kuluivat polttopuita 
hakatessa, vettä kantaessa,  
lunta  luodessa sekä mökkiä 
ja vanhaa polkupyörää kor-
jatessa.

uskovaisena miehenä isä 
ei pyhäpäivisin  tehnyt mitään 
työltä tuntuvaa. kuunneltiin 
kirkonmenoja tai käytiin hy-
villä pyöräkeleillä kirkossa. 
Vieraisiin mentiin tai varrot-
tiin meille. se oli lepopäivä. 
Rauhoituttiin, jotta jaksettiin 
raataa taas seuraava viikko.  

Työ ja sekä muu pirtin 
pystyssä pitäminen vei  ajan 
ja voimat niin, ettei isällä ja 
meillä pojilla juuri mitään 
yhteistä harrastusta ehtinyt 
olla.  Ei urheiluun liittyvää, 
ei edes kalastusta, vaikka ran-
nalla asuttiinkin. Tuskinpa ne 
muutkaan isät siihen aikaan  
niin lastensa perässä juoksivat? 
itse juostiin missä osattiin.

Erikoista valveutuneisuut-
ta isältä löytyi, kun vuonna 

Suntio Siltasaari kolehtihaaveineen.
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1951 laittoi poikansa oppi-
kouluun. se ei siihen aikaan 
ollut ollenkaan tavallista työ-
läismökeissä.

minulle ostettiin kulku-
neuvoksi  vanha  armeijan 
polkupyörä. Jälkeenpäin ar-
vioiden se maksoi isältä ai-
nakin viikon palkan! Vasta 
vanhemmiten olen oppinut 
arvostamaan taloudellisia ”si-
joituksia”, joita koulunkäynti-
ni kaikkine menoineen vaati.

Elämä ilman koulume-
nojakin oli ollut niukkaa. 
Ruoka oli usein perunaa ja 
margariinista tehtyä soosia.  
kerrankin söimme pelkkää 
vedessä liotettua kovaa leipää. 
”kyl meitin niin kauvan kel-
paa, kun on sentään eres lei-
pää”, muistan isän sanoneen.

kun poika aikanaan päätti 
oppikoulun, lienee se ollut 
vanhemmille  merkittävä itse-
tunnon ja salaisen ylpeydenkin 
hetki. Rautelan ensimmäisiä 
ylioppilasjuhlia kun  vietettiin 
kylän taannoisen rengin ja 
muonamiehen  pihamaalla.  
Täyttikö se osaltaan  niitä 
kouluhaaveita, joita isälläni 
mahdollisesti itsellään oli ol-
lut? Haaveita, jotka talollisille 
aina olivat olleet mahdollisia, 
mutta työläisperheissä  isän 
nuoruudessa pelkkiä haaveita, 
jos niitäkään. 

niukasta    taloudesta 
huolimatta isä-Lauri pystyi  
1950-luvun alkuvuosina ra-
kentamaan saunan ja sauna-
kamarin vanhan savusaunan 
tilalle. savusauna oli vuosien 
saatossa saanut palvella myös 

monenmoisia yöpyjiä: tukki-
laisia, kalastajia ja kulkumie-
hiä. aina löytyi tarvitsevalle 
yösija pirtistä tai saunasta. 
Vaikka ahdasta oli.

ahtautta helpotti isomam-
ma-marin siirtyminen sau-
nakamariin sen valmistuttua. 
onneksi helpotti.  muutaman 
vuoden kuluttua Laurin ja 
katrin perhe lisääntyi kolman-
nella lapsella. syntyi merja, 
vähän niin kuin iltatähdeksi 
isojen poikien siskoksi. siihen 
aikaan sitä vaan kummasti 
mahtui pienissäkin pirteissä 
asumaan.

Lienee mökki tuntunut jo  
väljältä, kun 60-luvun alussa 
molemmat pojat samanaikai-
sesti suorittivat asepalvelus-
taan. syksyllä 1964  kuoli isäni 
äiti, ”kivimamma”, niin kuin 
naapurin tytöt häntä olivat 
kutsuneet. mökki hiljeni. Jäi 
”iltatähti” sentään isän ja äidin 
iloksi tuikkimaan.  

1960-luku  toi  tullessaan 
merkittäviä muutoksia  saha-
työmiehille. Epävarmuutta 
lisäsivät vuotuiset seisokit, jol-
loin  osaavimmatkin ammat-
timiehet lomautettiin pitkiksi 
ajoiksi. Tarjottiin isällekin 
yhtenä talvena patjankantoa 
Pohjanmaan tietyöparakeille. 
Pakkolähtö tai lähtee pieni-
kin korvaus! iloton sanoma  
ikääntyvälle harrasmieliselle 
miehelle.  onneksi me pojat 
pystyimme silloin jo sen ver-
ran tukemaan, että talven yli 
päästiin.

saha lopetti toimintansa 
siinä 1960-luvun puolivälissä. 

ahkera kirkossakäynti pal-
kittiin, kun isälle löytyi työtä 
seurakunnasta  hautausmaan 
hoitotöissä. Jossakin vaiheessa 
vapautui haudankaivajan toi-
mi. siihen isä sai ylennyksen, 
tai paremminkin alennuksen. 
Työ tehtiin pelkästään la-
piohommana, aina kahden 
ja puolen metrin syvyyteen. 
kovaa työtä kuusikymppiselle 
miehelle.

Tuli myös asunnon vaihto. 
isän ikioma kiviranta myytiin 
1970-luvun alussa. Lauri, kat-
ri ja merja muuttivat Pikku-
pappilaan, oikein kirkolliseen 
asuntoon. Ei se  enää pappeja 
tyydyttänyt, vaikka kappalai-
nen otto Perko oli aikanaan 
siinä perheensä kasvattanut. 
Hieno asunto! Tilaa entiseen 
kolminkertaisesti! uutta oli 
keskuslämmitys, kylmä ja läm-
min vesi, sisävessa, pesuhuone 
ja suihku, sähköhella ja puhe-
lin!  omenapuut, marjapensaat 
ja pihan perällä sauna valmiine 
klapeineen.  saipa vielä äiti-
nikin hommia rakennuksen 
kerhopuolen siivoamisessa.

kun äiti sairastui vakavasti, 
muuttivat vanhempani omaan 
pieneen rivitaloasuntoonsa, 
kivirannan rahoilla ostettuun. 
Äidin sairaus vaati paljon 
isän voimia. Viimeiset kuu-
kaudet vuodepotilaana olivat 
raskaampia kuin me nuoret 
tajusimme. Elokuussa -78  
äidin voimat loppuivat  ja isä 
jäi yksin yksiöönsä. 

Jo aiemmin seurakunnan 
suntio oli jäänyt  eläkkeelle. 
Tehtävä oli tuli kuin tilaukses-
ta isälleni. sen tunnollisempaa 
ja toimelleen vihkiytyneem-
pää  suntiota ei seurakunta 
olisi voinut saada. se oli isäl-
le todellinen kutsumustyö. 
kirkkoherra Erkki seppä oli  
isälle kaikki kaikessa.  Lauri 
siltasaari, suntio, uskollinen 
kirkonpalvelija,  luotettava 
yhteistyökuppani niin kirk-
koherralle kuin koko seura-
kunnallekin. isä todella viihtyi 
työssään, äidin mielestä joskus  
ihan liikaakin.

Elokuussa 1980, 68-vuo-

tiaana isä joutui luopumaan 
suntion  tehtävästä  häntä 
kohdanneen sydäninfarktin 
jälkeen. alkuvuosi oli ollut 
liikaakin täynnä työtä.  milloin 
auttamassa veljeäni kalevia 
haudan kaivuussa,  merjan 
perhettä vanhan mökin kun-
nostamisessa tai kirkkoherraa 
nurmikon leikkuussa ynnä 
muissa pihatöissä.  Tuli autta-
maan minuakin rakennuspui-
den sirkkelöinnissä  ja taaplaa-
misessa. kävi vielä heinäkuussa 
rakennuksellamme. kiipesi 
ylös kattotuoleille, halusi vält-
tämättä vasaran ja nauloja. 
”Tuli munkin sit lyätyyt sihen  
muutama naula”, totesi.

Toinen infarkti 26.10. 
1980 oli isälle liikaa. mah-
dottoman lumimyrskyn läpi 
hän oli kahlannut kirkolle 
ja käynyt tapansa mukaan 
katsomassa tarvitseeko kalevi 
hautojen kanssa apua. Juma-
lanpalveluksen aikana oli jo 
todennäköisesti sairauskoh-
taus alkanut, vaikka oli ollut 
sakastissa huilaamassa. koti-
matkalla kalevin autossa iski 
infarkti lopullisesti. sairaalassa 
ei ollut enää mitään tehtävis-
sä. Ehkä näin oli isälle hyvä, 
varmaan näin tarkoitettukin, 
kirkkomatkalla.

Turvallinen ja vakaa oli 
isä, usein  harrasmielisen va-
kavakin. Vaan tutussa jou-
kossa sille tuulelle sattuessaan 
oikein juttumieskin, suoras-
taan höpöttäjä. ainakin äidin 
mielestä. Piti uskonnollisesta 
perinteestä kiinni, perinnöksi 
lapsilleenkin. auttoi aika-
naan monet nuoret ensi työ-
paikkoihinsa sahalle. Yritti 
kasvattaa lapsistaan kunnon 
kansalaisia omalla esimerkil-
lään.  Ei kurittamalla, ei ko-
mentamalla, ei ehdottomilla 
kielloilla. ” onks se nyt niin 
tarpeellist?” oli usein kuultu. 
Ja sen sanoman opimme ym-
märtämään.

sanoisi varmaan tästäkin 
kirjoituksestani: ” oliks se nyt 
niin tarpeellist?”

”kyl se vaan nyt oli”, vas-
taisin minä.

Seurakunnan vahvat miehet. Kuva on Kotimaa-lehdestä 
22.11.1977. Lehden juttu kertoo Someron seurakunnasta.
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Pupulaaksoon oli 
yöllä satanut en-
silumi. Lumi oli 
tullut myöhäisessä 
vaiheessa, oli jo mar-
raskuun loppu. Pikku-
pupu nousi sängystään 
venytellen ensin oikean 
tassunsa ja sitten vasem-
man tassunsa. Pikkupupu 
pomppasi ylös ja katsoi 
hymy leveänä ulos ikkunasta. 
se oli odottanut jo monta 
viikkoa milloin ensilumi tuli-
si Pupulaaksoon ja nyt kun se 
oli tullut, Pikkupupu halusi 
viettää koko päivän ulkona.

Pikkupupu pomppi keit-
tiöön, huusi iloisesti hyvää 
huomenta vanhemmilleen ja 
pomppi suoraan ovesta ulos 
ja jäi seisomaan portaille. 
Pikkupupu nuuskutti rai-
kasta pakkassäätä ja kosketti 
tassuillaan varovasti puhtaan 
valkoista lunta. Pikkupu-
pu pomppasi ensimmäisen 
pompun portailta lumihan-
keen.

”Tule pois sieltä lumesta!” 
isäpupu huusi Pikkupupulle. 
Pikkupupu katsoi isäpupua 
ja ihmetteli, miksei hän saisi 
leikkiä. isäpupu kertoi Pik-
kupupulle, että Pikkupupu 
saisi olla ulkona kunhan 
muistaa pukeutua lämpi-
mästi.

”En minä kipeäksi tule 
lumesta”, Pikkupupu sanoi 
maristen isälleen.

”Et lumesta, mutta kun 
lumi on kylmää ja se kylmet-
tää tassusi, niin saat flunssan 
ja joudut makaamaan sän-
gyssä.”

”En minä halua!”
”Tule sitten laittamaan 

lämmintä päällesi niin voit 
jatkaa leikkejäsi”, isäpupu 
sanoi ja sai lopulta Pikkupu-
pun tulemaan sisään ja puke-

Juha Mäntylä

Ensilumi

maan lämpimät ulkovaatteet.
Pikkupupu pomppi ta-

kaisin ulos ja huomasi, että 
hän pystyi seisomaan nyt 
lumessa kauemman aikaa 
kuin pelkillä tassuillaan. Pik-
kupupu heilutti isäpupulle 
kiitokseksi ja lähti pomppi-
maan pitkin hankia.

Lammenrannalle   oli 
muuttanut talveksi asumaan 
oravaperhe, jota Pikkupupu 
halusi käydä tervehtimässä. 
Pikkupupu pomppi oravi-
en pesälle ja huhuili, oli-
ko ketään kotona. Hetken 
kuluttua pupun eteen tuli 
kolme oravaa, jotka katsoivat 
vierasta tulijaa kummissaan.

”kuka olet?” yksi pienistä 
oravista kysyi.

”olen Pikkupupu ja asun 
tuossa aivan lähellä, näettekö 
tuon suuren puun tuolla. se 
on minun kotini.”

oravat katsoivat toisi-
aan ja hihittelivät jotakin, 
mitä Pikkupupu ei kuullut. 
Vihdoin yksi oravista kysyi 

Pikkupupulta:
”asuvatko kaikki puput 

puussa? En ole ennen kuul-
lut, että puput asuvat puussa. 
miten pääsette yläoksille?”

Pikkupupu katsoi hihit-
televiä oravia kummissaan, 
mikä siinä oli niin hauskaa, 
että he asuivat puussa. Pik-
kupupu selitti oraville, että 
ei heidän kotinsa ollut puun 
yläoksilla vaan aivan maan 
tasalla puunrungossa. Eikä 
heillä ollut aikomustakaan 
lähteä kiipeilemään puihin, 
koska kaikki mitä he tarvit-
sevat löytyvät maan tasalta.

”me käymme korkealla 
puussa”, orava sanoi ja osoitti 
viereistä kuusta, jonka yläok-
sille yksi oravista oli nopeasti 
kiivennyt. Pikkupupu katsoi 
ylöspäin ja näki, kuinka ora-
va heilutti pupulle.

”minun ei tarvitse kiive-
tä”, Pikkupupu sanoi ja tunsi 
olonsa hieman surulliseksi, 
koska ei osannut kiivetä. 
Hänelle oli aina sanottu, 

ettei pupujen tar-
vitse kiivetä korke-
alle. sitä Pikkupupu 
yritti myös oraville 
sanoa, mutta niiden 
mielestä eläinten piti 

osata kiivetä puuhun.
”Haluatteko leikkiä 

kanssani hippaa? ”Pikku-
pupu kysyi. oravat olivat 

hetken aikaa hiljaa ja lopulta 
suostuivat leikkimään. Pik-
kupupu pomppi nopeasti 
hippana olevaa oravaa kar-
kuun. Pian tuli Pikkupupun 
vuoro olla hippa. Pikkupupu 
pomppi vikkelien oravien 
perässä ja yritti saada nii-
tä kiinni. Pikkupupu tie-
si, että hän oli itse nopea 
juoksemaan, mutta oravat 
tuntuivat olevan vieläkin 
nopeampia. Yhtäkkiä kaikki 
oravat olivat kadonneet Pik-
kupupun näköetäisyydeltä. 
Pikkupupu seisoi paikoillaan 
ja yritti etsiä minne oravat 
olivat menneet.

Yhtäkkiä Pikkupupun 
viereen lensi jostakin käpy. 
Pikkupupu nosti sen tas-
sujensa väliin ja katsoi sitä. 
Pikkupupu nosti katseensa 
ylös korkealle kuuseen, jossa 
oravat istuivat ja huusivat 
tälle, että sen pitäisi tulla 
perässä ottamaan ne kiinni 
puusta.

”En minä tule sinne”, 
Pikkupupu sanoi kuusen 
juurelta.

”Ei tänne ylös kuulu mitä 
siellä alhaalla mumistaan”, 
oravat ilkkuivat pupulle. Pik-
kupupu katsoi hetken aikaa 
taas ylös kuuseen ja pomppi 
kuusen juurelle. se asetteli 
tassujaan puunrungolle ja 
yritti ponnistaa ylöspäin. se 
ei saanut minkäänlaista otet-
ta puunrungosta ja putosi 
aina selälleen lumihankeen.
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Pikkupupu kuuli, kuinka 
oravat nauroivat sille yhteen 
ääneen puussa. Pikkupupu 
painoi päänsä alas maata 
kohti ja pyyhkäisi kyyne-
leitä silmistään. se puhdisti 
vaatteensa lumesta ja lähti 
pomppimaan allapäin ko-
tiinsa. Pikkupupu pysähtyi 
vielä katsomaan taakseensa 
ja näki, kuinka oravat tulivat 
alas puusta ja jatkoivat leik-
kiä ilman Pikkupupua.

kotiin päästyään Pikku-
pupu heitti vaatteet eteiseen, 
pomppi huoneeseensa ja 
paiskasi oven kiinni. Pikku-
pupu istahti sängylleen ja 
painoi päänsä tassujen väliin, 
se oli surullinen. Äitipupu 
koputti huoneen ovelle ja tuli 
sisään, se katsoi Pikkupupua 
ja istahti viereen.

”mikä sinun on pupu-
seni?”

”mi-mi-minulle   nau-
rettiin”, Pikkupupu sanoi 
itkien.

”kuka sinulle nauroi?”
”Lammella asuvat uudet 

oravat”, Pikkupupu sanoi.
Äitipupu otti Pikkupu-

pun syliinsä ja kertoi, et-
tei tarvitse ottaa tosissaan 

kaikkea mitä oravat olivat 
sanoneet. oli paljon asioita, 
joita puput osaisivat tehdä ja 
joita oravat eivät osaa. Pupuja 
ei ollut tehty kiipeämään 
puihin kun taas oravia ei ole 
tehty pomppimaan. kaikki 
metsän eläimet olivat erilaisia 
ja osasivat eri asioita.

”mutta eivätkö oravat 
tiedä sitä?”

”Eivät pakosti, sinun pi-
tää kertoa heille, että olemme 
kaikki erilaisia”, äitipupu 
lohdutti Pikkupupua.

Pikkupupu ei kuitenkaan 
halunnut mennä enää leikki-
mään oravien kanssa, koska 
ne olivat pilkanneet Pikku-
pupua ja pakottaneet sen 
tekemään sellaista, mitä se ei 
halunnut: kiivetä puuhun. 
Pikkupupu katsoi huoneensa 
ikkunasta lammelle päin ja 
näki siellä oravien leikkivän 
lumihangessa. Pikkupupu 
sulki ikkunan ja puki etei-
sessä ulkovaatteet päälleen 
ja pomppi lammelle oravien 
luokse.

”Hei oravat”, Pikkupupu 
sanoi hiljaisella äänellä.

”Hei!” oravat huusivat 
yhteen ääneen.

”minä haluan olla teidän 
ystävänne ja leikkiä teidän 
kanssanne, mutta minä en 
osaa kiivetä puuhun. En 
pitänyt siitä, että te pakotitte 
minut kiipeämään, koska me 
puput emme osaa kiivetä 
puihin.”

”mekin osaamme”, ora-
vat sanoivat.

”Te  osaatte  kiivetä  ja 
minä osaan pomppia. Jo-
kainen metsän eläin osaa 
tehdä jotain sellaista mitä 
toiset eivät osaa”, Pikkupupu 
sanoi. oravat olivat hetken 
aikaa ihan hiljaa ja katseli-
vat toisiaan. ne katsoivat 
Pikkupupua päin ja astuivat 
lähemmäksi.

”Hmm…olet oikeassa”, 
yksi oravista sanoi.

”me teimme väärin sinua 
kohtaan”, toinen orava sanoi 
ja astui Pikkupupun eteen.

”Pyydämme anteeksi”, 
kolmas orava sanoi ja ojensi 
tassuaan sovinnon merkiksi 
Pikkupupulle. Pikkupupu 
tarttui oravan tassusta kiinni 
ja kertoi, että kaikki oli nyt 
hyvin. Pikkupupu halusi 
vain, että oravat ja se voisivat 
leikkiä joka päivä lammella, 

ja jouluna oravat voisivat tul-
la pupujen luokse viettämään 
joulua. Ja kun lunta tulee 
enemmän ne voisivat yhdessä 
tehdä lumiukkoja ja -linnoja.

Pikkupupu   pomppi iloi-
sena takaisin kotiinsa ja kertoi 
vanhemmilleen sovinnosta 
oravien kanssa. oravat olivat 
luvanneet, etteivät pakota 
Pikkupupua enää kiipeämään 
puuhun, koska olivat ymmär-
täneet, että puput eivät kiipeä 
puihin.

”minä odotan tulevaa 
joulua innolla”, Pikkupupu 
sanoi ja hyppäsi äitipupun 
kaulaan. ”minä saan silloin 
uudet ystävät tänne juhlimaan 
kanssani”, se jatkoi. Äitipupu 
katsoi iloista lastaan ja laski 
Pikkupupun lattialle.

”sinä olet hieno pupu, 
olen ylpeä sinusta”, äitipupu 
sanoi ja pörrötti Pikkupupun 
päätä.

”minäkin teistä!” Pikku-
pupu huusi iloisesti ja pomppi 
katsomaan ikkunasta, kuinka 
sankka lymimyräkkä saavutti 
Pupulaakson. se merkitsi sitä, 
että jo huomenna Pikkupupu 
voisi mennä uusien ystäviensä 
kanssa leikkimään lumeen.

Lumen laulu

Olen syntynyt korkeuksissa
tuhattähtisen taivaan alla
ja kiteissä miljoonissa
luon säihkettä kimaltamalla.

Alas pilvistä leijaillessaan
maan mustan peittävät näin
ne kiteet kisaillessaan
kera tuulten temmeltäväin.

Irja Laiho

Kylät kaupungit metsät ja pellot
näet kohta jo puhtoisessa
lumivaipassa valkoisessa
univirttä soi jäähilekellot.

Mua kylmäksi kaikki soimaa
tuhon kuoleman tuottajaksi
eivät ymmärrä sylini voimaa
levon lämmön luojaksi.

Kevään tullen on väistyä vuoro
mun raueta hiljaa vain
soi hankien haudalla kuoro
vesivirsinä pisarain.
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Anna-Liisa Parko
Berliinin olympialaisissa vuonna 1936

ajan ihanteiden mukai-
sesti anna-Liisa Parko oli 
innokas urheilun ja voimis-
telun harrastaja, joka heti 
somerolle  tultuaan  liittyi 
paikalliseen voimisteluseu-
raan – someron naisvoimis-
telijoihin – ja oli tuota pikaa 
sekä  seuran hallituksen jäsen 
että  voimistelun  ohjaaja. 
Varmaankin  juuri  ohjaa-

Berliinin olympialaisten aikaan kesällä 1936 Anna-Liisa Parko oli 26-vuotias nuori rouva. 
Hän oli muuttanut Somerolle miehensä Reinon saatua työpaikan Someron sahan isän-
nöitsijänä. Olympiavuonna nuorella perheellä oli kaksi lasta, Raimo  ja Vaula. 

Anna-Liisa Parko 
(1909–2004) jakoi 
suomalaisen naisvoi-
mistelun kehittäjän 
ja olympiavoimis-
telijoiden johtajan 
Hilma Jalkasen 
ajatukset voimistelun 
vaikutuksesta myös 
ihmisen henkiseen 
kehittymiseen: itsen-
sä hillitseminen, roh-
keus, päättäväisyys, 
itseluottamus sekä 
”henkevä vapautu-
neisuus ja eloisuus” 
olivat ominaisuuk-
sia, joita erityisesti 
modernin naisen tuli 
tavoitella.

jakursseilla syttyi innostus 
lähteä mukaan voimiste-
lu- ja tanhujoukkueeseen, 
vaikka somerolta ei kukaan 
muu kuin anna-Liisa lopulta 
lähtenyt. suuret voimiste-
luharjoitukset kevättalvella 
pidettiin Helsingissä ja tan-
huajat harjoittelivat kesällä 
Tanhuvaarassa,   Viipurin 
maalaiskunnassa sijaitsevalla 
suomen naisten Liikunta-
kasvatusliiton (snLL) opis-
tolla, josta anna-Liisa lähetti 
kotiin kortin.  

Me lähdemme siis Ber-
liiniin – tiedonantoja ja 
ohjeita naisvoimistelijoille

Yhdistyksiä pyydetään 
ilmoittamaan ennen mar-
raskuun ensi päivää SNLL:n 
Retkeilyjaostolle, Aleksante-
rinkatu 48, kuinka monta 
voimistelijaa ja kansantan-
huajaa on halukasta lähte-
mään Berliinin Olympialai-
siin kisoihin. Näytös on 6 pnä 
elokuuta klo 6 Stadionilla. 
Matkaa varten on varattava 
aikaa noin kuukausi, josta 
ajasta 1 viikko valmennusta 
varten kotimaassa. Matka-
kulut, jotka lähtijä suorittaa 
itse, on laskettu olevan noin 
3 500 markkaa. (Kisakenttä 
1935)

Kaija Parko

Kuvat ja kirjeet 
kirjoittajalta.
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Voimistelijat tulevat asu-
maan Döberitz nimisessä 
kasarmissa 7 km Stadionilta. 
Matkalaukkuun on kauniis-
ti aseteltava kansallispuku 
siihen kuuluvine varustuk-
sineen: 2 valkoista puseroa, 
2 esiliinaa ja mustat kengät. 
Kuumien päivien varalta 
otettakoon myös hellelenin-
ki. Juhlaleninkiä ei tarvita. 
Alusvaatekertaa ainakin 2 
kpl, yöpuvuksi pyjama. Vielä 
on valmistettava uima- ja 
pesumatkavarusteet, uima-
puku, pyyhe, saippuakuppi, 
pesukinnas ja hammashar-
jakotelo. Vielä on kauniisti 
laskosteltava esiintymispuku. 
Veryttelyhousut ja villanuttu 
tarvitaan myös harjoituksien 
varalta ja mahdollisesti lai-
vamatkoillakin. (Kisakenttä 
1936 )

Berliinin matkasi suo-
mesta suuri delegaatio. Var-
sinaisia kilpailijoita oli 112 
ja voimistelijoita ja tanhuajia 
parisen sataa. urheilukilpai-
lujen ohella olympialaisissa 
kisattiin myös taiteen alu-
eella; suomalainen kirjaili-
ja urho karhumäki voitti 
kultamitalin epiikkakirjalli-
suudessa teoksellaan avove-
teen. Taiteesta oli tavallaan 
kyse myös naisvoimistelussa. 
Tutkija  anne makkosen 
mukaan suomalaiset voi-
mistelunopettajat, esimer-
kiksi Hilma Jalkanen ja Elsa 
Puolanne, olivat vierailleet 
saksalaisissa  liikuntakou-
luissa ja ”alkaneet kiinnittää 
huomiota naisten terveyden ja 
hyvinvoinnin lisäksi myös yk-
silölliseen liikekokemukseen, 
sen herättämiin tunteisiin ja 
niiden ilmaisemiseen”. mak-
kosen mielestä suomalainen 
naisvoimistelu alkoi saada 
tanssillisia piirteitä. ( ihan 
sieluun asti koski; kasvatus 
ja -aika 2/2010)

 ilmeistä on, että suuren 
naisjoukkueen Berliinin 
matka oli kansallisesti mer-
kittävä tapahtuma. Jo etukä-
teen oli luotu vahva odotus 
siitä, millainen spektaakkeli 

oli odotettavissa. Hilma 
Jalkanen hehkutti snLL:n 
lehdessä näin: olympia-
laisten avajaisissa esitetään 
suuri juhlanäytäntö nimeltä 
”Olympialainen nuoriso”, 
jonka sisältönä on hyvän 
ja kauniin taistelu pahaa 
vastaan. Näytäntöön ottaa 
osaa 10 000 poikaa ja tyttöä, 
nuorta miestä ja naista. Kaik-
ki Saksan taidetanssikoulut 
avustavat tässä näytöksessä. 
Se tulee olemaan nuoruuden, 
kauneuden sekä henkisen ja 
ruumiillisen voiman ylistys-
laulu. Ei mikään muu maa 
kuin Saksa pysty tällaista 
järjestämään. Näissä kisoissa 
on erikoisen paljon sellaista, 
josta me naiset voimme oppia. 
Ovathan kisat tällä kertaa 
maassa, jossa naisten liikun-
takulttuuri on korkeimmalle 
kehittynyt taiteellisessa mieles-
sä. (kisakenttä 1935). 

saksa-ihannoinnin läpi 
kuuluu vahvana myös nais-
emansipaation ääni: nais-
voimistelussa  nainen  voi 
ilmaista itseään syvällisesti, 
intohimoisesti ja ennen kaik-
kea vapautuneesti. sinisessä 
voimistelupuvussa esiintyvä 
joukkue koettiin silti enem-
mänkin koko kansakunnan 
symboliksi, ja siksi myös sen 
toimintaa ja saavutuksia Ber-
liinissä koti-suomessa  varsin  
tarkasti seurattiin. 

myös anna-Liisa suhtau-
tui tulevaan esitykseen kun-
nianhimoisesti. kirjeessään 
Reinolle (25.7.1936) hän 
kuvailee: kiRJE 2

”Lauloimme: lähdetkö 
kanssani Berliiniin, hei-
la-la-la-la-jne…”   
(laivarannassa Helsingissä, 
kirjeestä 28.7.1936)

Joukkue matkasi Berlii-
niin kahta tietä. osa mat-
kusti Baltian kautta junalla, 
ja toinen osa arlande-lai-
valla stettinin kautta. arpa 
ratkaisi, kumpi vaihtoehto 
sattui kenenkin kohdalle. 
anna-Liisan toive merimat-
kasta toteutui. suuren seik-

kiRJE 2

kiRJE 3
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kailun ja kokemuksen äärellä 
anna-Liisaa lienee kuitenkin 
vaivannut hienoinen huono 
omatunto siitä, että hän oli 
matkalla ilman perhettään, 
sillä hän kirjoittaa: ”minulla 
on matkaakin ajatellessa 
koko ajan sellainen kirve-
levä  kohta jossakin sielun 
nurkassa, kun muistan, etten 
saa sitä tehdä sinun kanssa-
si. mutta toisaalta tunnen 
taas suurta onnea siitä, että 
voin lähteä, että sinä suot 
niin mielelläsi minulle tä-
män varmasti suurenmoisen 
elämyksen.” ( 26.7.1936) 
kiRJE 3 Perheenäidin huolta 
ja hiukkasen ristiriitaisia 
tunteita kuvastanevat keho-
tukset ja lupaukset kirjoittaa 
usein: ”kirjoita varmasti 
saksaan. kirjoita jo, kun 
olemme vielä matkalla, että 
saan kuulla teistä heti. Voikaa 
oikein hyvin kaikki pienet 
ja suuret rakkaat! kahden 
viikon kuluttua tapaam-
me!”(27.7.1936) kiRJE 4

 anna-Liisan Berliinistä 
lähettämiä kirjeitä ei ole 
säilynyt (jos hän niitä ehti lä-
hettämään!); muutama kortti 
sentään löytyy. niistäkin 
välittyy suuren elämyksen 
tuntu, jota kotona olevat 
pääsivät seuraamaan radion 
välityksellä. Legendaarinen 
selostaja martti Jukola saa 
anna-Liisalta sekä kehuja 
että kritiikkiä: koRTTis-
sa 5 

olympialaislähetyksiä 
seurasi somerolla, Raadel-
man talossa,  myös Reino 
Parko. Erityisesti 10.000 
metrin juoksun vaiheet sai-
vat Reinon kirjoittamaan: 
”½ 7…ja toisitte osaltanne 
kunniaa suomelle”. 

kiRJE 6
suomalaisille voimiste-

lijoille oli järjestetty retki 
Hermann Göringin met-
sästysmajalle karinhalleen, 
jossa isäntänä toimi propa-
gandaministeri Goebbels. 

koRTTi 5

kiRJE 6

 kiRJE 4
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anna-Liisa ei karinhallen 
vierailuun osallistunut, sillä 
hän oli lähtenyt muutaman 
muun tytön kanssa omin 
päin seikkailemaan – ehkä 
Weimariin ja Dresdeniin 
asti. karinhallessa joukkueen 
jäseniä kohtasi yllätys: kah-
vitilaisuuden päätyttyä 40 
osallistujaa johdatettiin ta-
paamaan ja kättelemään itse 
adolf Hitleriä. anna-Liisa ei 
siis tavannut Führeriä. Ylen 
areenaan taltioidussa radio-
ohjelmassa meri salola, yksi 
osallistujista, kuvailee tapaa-
mista ”kotoisaksi” ja kertoo 
Hitlerin kovasti ihailleen 
suomalaisten urheilijoiden 
menestystä.  muutenkin 
salola kuvaa Berliinin koke-
muksiaan hyvin samaan ta-
paan kuin anna-Liisa Parko. 

Vaikuttavaa oli sekä järjeste-
lyjen mahtavuus että koko 
tunnelma: kansainvälisyys, 
eri kielien kohina, liput, 
koristeet, merkit.

meitä jälkipolvia saattaa 
ihmetyttää, eikö natsipropa-
ganda herättänyt kielteisiä 
tunteita. anna-Liisan kir-
jeistä ja korteista sellaista ei 
huokunut; muisteluissaan 
myöhemmin anna-Liisa kyl-
lä elävästi kertoi, miten hän 
olympialaisten päättäjäisissä 
näki Hitlerin melko läheltä 
ja miten vahva ”hullun-
kiilto” tällä oli katseessaan! 
uskottavalta kuulostaa myös 
meri salolan selitys: ”Emme 
ajatelleet, että fasismissa oli 
jotain pelottavaa.” ( Yle aree-
na) 

koRTTi 7

koRTTi 7

Kotimatkalla.

Pääsylippu stadionille.

Virallisen olympiajulkaisun kansi.
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aino salama (os. klemelä) 
tuli ensimmäisen kerran töi-
hin kuriin karjanhoitajaksi 
– tai karjapiiaksi – sodan 
jälkeen. isäntänä oli tuol-
loin isoisäni Yrjö alanen ja 
emäntänä Toini alanen. karja 
käsitti noin 50 lypsylehmää 
ja nuorenkarjan sekä sonnin. 
Lisäksi tallissa oli hevosia, 
mutta niitä eivät karjanhoi-
tajat hoitaneet. kaikkiaan 
sodan jälkeen kurissa työs-
kenteli karjakko, ensin Teppo 
korhonen ja hänen jälkeensä 
antti Väisänen. Lisäksi oli 
neljä karjanhoitajaa.

asunto oli talon puolesta. 

aino asui karjakeittiön ylä-
kerrassa olleessa huoneessa. 
Yläkerrassa asui myös Hilja 
närvänen, joka tosin ajoit-
tain asui veljensä Viljami 
närväsen luona Ruonan lä-
hellä. alakerrassa asui Rauha 
maavirta (sittemmin Rauha 
salminen). Lämmitykseen 
tarvittavat puut olivat ta-
lon puolesta, mutta itse piti 
lämmittää. samaten talosta 
sai maitoa ja jauhoja, jotka 
laskettiin muonaan. itse piti 
järjestää muut ruokatarpeet, 
esimerkiksi perunat aino 
toi kotoaan. aika usein hän 
kävi  syömässä  kotonaan. 

asunto oli hyvin kylmä, sillä 
vaikka illalla hella olisi ollut 
”punainen”  niin  aamulla 
sen vieressä ollut vesiämpäri 
saattoi olla jäässä.

aamulla työt alkoivat kel-
lo 4.30 karjan ruokinnalla. 
aluksi sattui katovuosia, hei-
nää saatiin vähän. Lehmille 
tarjottiin akanoitakin muun 
puutteessa. Yleensä tarjottiin 
väkirehua ja heinää. Huonon 
ruokinnan vuoksi lehmät ei-
vät lypsäneet kovin runsaasti. 
Yrjö ja Toini olivat kuitenkin 
luvanneet tarjota karjanhoita-
jille kakkukahvit, jos he saisi-
vat lehmän lypsämään. sato-

vuodet paranivat 1940-luvun 
lopulla, minkä vuoksi lehmät 
lypsivät paremmin.

Lehmät lypsettiin käsin. 
Talvella lypsettiin sisällä na-
vetassa, kesällä laidunkau-
della laitumella. aamulypsyn 
piti olla valmis ennen kello 
8.00, jolloin maitokuski läh-
ti viemään maitoa Åvikiin 
sillanpään meijeriin. aamu-
työvuoro päättyi noin kello 
9.00. keskipäivä oli vapaata, 
ja iltavuoro alkoi kello 15.00 
ja päättyi, kun työt saatiin 
valmiiksi.

karjanhoitajien töihin 
kuului lehmien ja vasikoiden 

Kurin rakennukset 1930-luvun lopulla, kuvannut Verner Lähteenkorva. Vasemmalla on karjakeittiö, jonka alakerrassa 
asui 1940-luvulla Rauha Maavirta (sittemmin Salminen). Siellä oli myös huone, jossa jäähdytettiin maitoa Åvikista tuotu-
jen jääpalojen avulla. Rakennuksen yläkerrassa asuivat 1940-luvun lopulla Aino Klemelä (nykyinen Salama) ja Hilja När-
vänen. Tämän rakennuksen taustalla näkyy aitta- ja puuvajarakennus. Karjakeittiön oikealla puolella taaempana näkyy 
asuinrakennus, jossa 1930-luvulla asui Kurin tilanhoitaja eli pehtoori, 1940-luvulla Yrjö ja Toini Alanen, sekä 1950-luvun 
alussa Toivo ja Lahja Alanen. Sen oikealla puolella näkyvät kahden renkituvan päädyt. Niiden etupuolella on suuri raken-
nuskokonaisuus: kauimpana näkyy hevostallin pääty, sen etupuolella on matalampi kaluvaja. Korkea torni on viljanpuin-
tiin tarkoitettu rakennus, jonka torniosan karjalaiset omistajat purkivat vuosina 1940–1941. Sen etupuolella on navetta. 
Alakerrassa pidettiin lehmiä, joita 1940-luvun lopulla oli noin 50 – yläkerta oli heinävarastona. Aivan 1940-luvun lopulla 
lehmien määrää vähennettiin ja oikealla näkyvään matalampaan osaan otettiin sikoja lehmien tilalle. – Kuvat kirjoittajan.

Aino Salama muisteli työtään 
Kurissa 1940-luvun lopulla

Timo Alanen
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ruokinta ja lypsytyöt, mut-
ta ei lannankärräys, jonka 
teki Juho Järvinen. Lisäksi 
sairauksien ja muun varalta 
muonamiesten vaimot aina 
Heinonen ja kerttu Haanpää 
kiersivät navetassa myöhem-
minkin. Erikoistehtävä oli 
myös sonnin päästäminen 
astutukseen. aluksi karjapiiat 
hoitivat tämän, mutta kerran 
sonni oli puskenut ainoa 
pahasti, minkä jälkeen hän 
ei enää sonnia päästänyt. 
karjakko Teppo korhonen 
oli päästänyt kerran sonnin, 
mutta se oli harmistunut 
miespäästäjästä niin paljon, 
että oli tarttunut sarvillaan 
vaatteisiin ja riepottanut 
Teppo korhosen sairaala-
kuntoon. sen jälkeen Toivo 
alanen hoiti sonninpäästöt.

Vuonna 1949 Yrjö alanen 
kuoli ja isännäksi tuli isäni 
Toivo alanen. Hänen aika-
naan lehmämäärää vähennet-
tiin niin, että lypsylehmiä oli 
20–30. navetan ”matalassa” 
osassa ei enää pidetty lehmiä, 
vaan tilalle otettiin sikoja. sa-
malla karjanhoitajien määrä 
väheni kolmeen. samoihin 
aikoihin emännäksi tuli äitini 

Astutussonnia pitelemässä vasemmalta Hilja Närvänen, Rauha Maavirta (sittemmin Salmi-
nen) ja Aino Klemelä (nykyisin Salama). Kuva on otettu aitauksesta Kurin navetan kaak-
koispäädystä vuoden 1950 kesällä.

Lahja alanen, joka määräsi, 
että karjapiikojen on käytettä-
vä työasunaan valkoista esilii-
naa ja huivia. Hän oli antanut 
vaatteet talon puolesta. kar-
janhoitajat eivät niitä juuri-
kaan käyttäneet, sillä valkoiset 
vaatteet tahriintuivat helposti 
ja pesu ruosteisella vedellä 
oli hankalaa. karjanhoitajat 
käyttivätkin mieluummin 
tummia työtakkeja.

navetassa kuljettiin pi-
meään aikaan myrskylyh-
tyjen valossa. Vuonna 1945 
kuriin tuli sähkö, ja se ve-
dettiin navettaankin, mutta 
aluksi johdot olivat pula-ajan 
vuoksi huonoja ja niistä sai 
sähköiskuja (eristeet pape-
ria ynnä muuta vastaavaa). 
myöhemmin sähköt kor-
jaantuivat.

karjanhoitajille makset-
tiin kuukausipalkka, johon 
sisältyivät myös mahdolliset 
yövalvomiset. alkuaikoina 
ei ollut lainkaan lomapäiviä, 
vaan tehtiin seitsemänpäi-
väistä viikkoa. myöhemmin 
tulivat  lomapäivät,  mutta 
niitäkään  ei  pidetty,  vaan 
loma vaihdettiin rahaan. kar-
janhoitajat saattoivat herkästi 

vaihtaa työpaikkaa, sillä palk-
ka ratkaisi. aino oli sodan 
jälkeen ensin kurissa, mutta 
vaihtoi vuodeksi töihin Pyölin  
oikialle.  Vuoden jälkeen hän 
palasi takaisin kuriin, mutta 
hän halusi muuttaa uusiin 
maisemiin ja kävi tutustumas-
sa nummen Jakovaan. Pal-
kasta ei silti päästy sovintoon 
ja aino jäi kuriin, kun Toivo 
alanen oli luvannut maksaa 
saman palkan kesäisin ja 

talvisin (aiemmin kesäpalkka 
oli ollut pienempi).

Työpaikka vaihtui vuoden 
1950 syksyllä, jolloin aino 
lähti someron Hirsjärven 
marjalaan. oskari salmi-
nen oli esittänyt tilanhoitaja 
Heikkilälle, että hän saisi 
navettaan  hyvän apulaisen. 
mentiin katsomaan paikat ja 
tehtiin sopimus samantien. 
marjalassa lopetettiin karjan-
pito aika pian, minkä vuoksi 
ainon piti hakea uusi työ. se 
löytyi Hovilan kartanosta, 
johon aune korvenoja hänet 
palkkasi 1. 6. 1951 alkaen. 
Hovilaan tulikin aika pian 
tämän jälkeen lypsykone, 
mikä suuresti helpotti työtä.

Työvoimasta oli ajoit-
tain pula. sen vuoksi Toivo 
alasen sisar Taimi Honka-
kuru oli joskus auttamassa 
navettatöissä. aino salama 
muistaa erikoisen tapauksen: 
kerran lehmä oli sairaana ja 
eläinlääkäri Helsingius oli 
käynyt  hoitamassa.  Toivo 
alanen oli ollut kuskaamassa  
Helsingiusta takaisin Lahden 
tiehaaraan, mutta lehmän 
vointi vain paheni. silloin 
Taimi Honkakuru oli tehnyt 
rohkean ratkaisun ja päästä-
nyt lehmästä veret pois. Lihat 
olivat kelvanneet vielä syötä-
viksi. Tekoa hämmästeltiin 
rohkeana juttuna.

Vasemmalta Hilja Närvänen, Rauha Maavirta ja Aino 
Klemelä (nyk. Salama) lypsyllä Kurin karjapihassa navetan 
kaakkoispuolella vuoden 1950 kesällä. Oikeassa reunassa 
häämöttää vuonna 1903 rakennettu lato, joka purettiin 
pois tienristeyksestä 1970-luvulla.
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sarjan tila sijaitsee somerolla 
Pitkäjärven kylässä. kylä oli 
jo keskiajalla someron kylistä 
suurin. asiakirjoissa Pitkäjär-
ven kylä esiintyy ensimmäisen 
kerran vuonna 1449. Vuoden 
1539 maakirjan mukaan 
oli kylässä tuolloin 14 taloa, 
joista sarjan tila yhtenä.

Vuonna 1586 sarjan tila 
halottiin kahteen osaan, jol-
loin siitä erotettiin osatalo 
eräälle Jaakko Fransin pojal-
le. Vuonna 1610 molemmat 
osatalot liitettiin Långsjön 
kartanoon. sarja itsenäistyi 
1686, jolloin siitä tuli rat-
sutila ja siihen yhdistettiin 
1722 klemola (myöhemmin 
tunnettu nimellä Vilukselan 
Huisti). 1850-luvulla ti-

Marja-Leena  Vikman

Sarjan tilan historiaa Pitkäjärvellä

lan on omistanut ilmeisesti 
kapteeni salomon niklas 
Procope, joka joutui vara-
rikkoon someron kirkon 
rakentamisen takuusumman 
takia ja ilmeisesti silloin tila 
joutui Carl Troielille.

sarja-klemolan ratsutila 
liitettiin 1880-luvulla jälleen 
yhdysviljelyyn Långsjön kar-
tanon kanssa, jolloin 1883 
kartanon silloinen omistaja 
Ernst Waldemar sagulin liitti 
viljelyksiinsä sarjan kartanon 
ostettuaan sen tanskalaiselta 
Carl Troielilta, joka oli saanut 
tilan perinnöksi. sarjan kar-
tano joutui konkurssihuuto-
kauppaan, josta Waldemar 
sagulin sen osti 61.000 mar-
kan hinnasta. Vuoden 1900 

satulakaton kate on tiiltä. Ra-
kennuksessa on 5 asuinhuo-
netta ja kaksi sisääntuloa eli 
porstuaa – toinen talonväelle 
ja toinen vieraille.

kun Pitkäjärven kartano 
jaettiin kolmeen osaan, joutui 
sarjan tila arvid ja märtha 
Haggrenin omistukseen. Eino 
Purtsin isä Viljam Purtsi osti 
sen Haggreneilta 1950. Vuo-
desta 1979 se siirtyi Eino ja 
Terttu Purtsin omistukseen ja 
vuodesta 2005 tilan omistaa 
Tertun ja Einon tytär minna-
mari Purtsi-Toimi miehensä 
Petri Toimin kanssa. Vanha 
asuinrakennus on tätä nykyä 
kesäkäytössä. 1950-luvulla 
talossa oli vilskettä, kun siinä 
asuivat Einon vanhempi-

maarekisterissä sekä sarja 
että klemola mainitaan taas 
itsenäisinä taloina.

sarjan tilan vanhoista ra-
kennuksista on säilynyt 1860 
pystytetty alun perin pakari 
ja väentuvaksi tarkoitettu 
rakennus. kun tilan empire-
tyylinen päärakennus paloi 
1900-luvun alkupuolella, 
muutettiin väentupa pää-
rakennukseksi. Talo on pit-
känurkkainen hirsirakennus, 
jonka julkisivut on vuorattu 
pystyponttilaudoituksella. 
osassa ikkunoista on 6-ruu-
tuiset ikkunalasit, jotka on 
valmistettu   puhalletusta 
vihertävästä lasista – var-
maankin Åvikin lasitehtaan 
tuotannosta. Rakennuksen 

Sarjan tilan vuonna 1860  rakennettu alun perin pakari ja väentuvaksi tarkoitettu rakennus. Kun tilan empiretyylinen 
päärakennus paloi 1900-luvun alkupuolella, muutettiin väentupa päärakennukseksi. – Kuva Marja-Liisa Vikman.
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en Viljamin ja ilmin lisäksi 
kahdeksan lasta ja osa talon 
työväkeäkin. 

Vuonna 1982  Terttu ja 
Eino Purtsi rakensivat uuden 
talon paikalle, jossa ovat si-
jainneet sarjan tilan vanhat 
hevostallit. Eino muistelee 
lapsuudessaan tilalla olleen 
myös neljä hevosta ja siitoso-
rin. nykyisen autotallin pai-
kalla on sijainnut puutarhurin 
talo, jossa oli  viisi huonetta 
ja brinck-halli eli tavarahalli. 
Talossa asui puutarhakoulun 
opettaja ja muuta talon työ-
väkeä. 

Lähistöllä olevissa kasvi-
huoneissa jalostettiin  Lång-
sjön kartanon vuonna 1904 
perustetun puutarhakoulun 
omenapuiden taimia, joita 
sitten lähetettiin ympäri suo-
mea. kieloja ja ruusujakin 
kasvihuoneissa kasvatettiin. 
Långsjön kartanon puutar-
hakoulu lakkautettiin 1918. 
myös Långsjön karjanhoito-
koulu ja maanviljelyskoulu 

sijaitsivat lähistöllä. Vanhan 
riihen kiviä on löytynyt pel-
lolta ja tuulimyllyn puuosia 
pellon reunasta.

Hieman syrjemmällä ny-
kyisestä asuinrakennuksesta 
sijaitsee vanha muonamie-

hentalo ”nirkkuäyräs”, joka 
1950-luvulla Purtsien aikaan 
muutettiin lavakuivuriksi. 
1900-luvulla paritaloksi teh-
dyssä muonamiehentalossa 
asui sota-aikoina vanginvar-
tija ja noin 20 sotavankia, 
jotka osallistuivat vanhan 
kartanon aikaan talon töihin.

sarjan tilan vanhan nave-
tan on rakennuttanut silloi-
nen sarjan kartanon isäntä 
kapteeni salomon niklas 
Procope 1860. kooltaan tii-
linen navetta on 32x13 met-
riä. sen rakentamiseen on 
käytetty someron kirkosta 
jääneitä tiiliä. Tarina kertoo, 
että kapteeni s.n. Procope 
osallistui someron kirkon 
rakennusurakointiin yhdessä 
somerniemeläisen kauppias 
ståhlen kanssa sitouduttuaan 
rakentamaan someron ny-
kyisen kirkon 24.000 hopea-
ruplasta sekä 4.000 hevos- ja 
20.000 tavallista päivätyötä 
vastaan. kirkko valmistui 
vuonna 1859. kirkon raken-
nusurakointi epäonnistui. 
katselmuksessa ilmeni monia 
rakenteellisia epäkohtia, jotka 
urakoitsijoiden piti takuuna 
korjata. kirkon puulatti-
an kannattimet lahosivat jo 
kymmenen vuoden päästä. 
samoin lattialankut alapoh-
jan huonon tuuletuksen ta-

kia. myös vesikaton katteena 
olevat päreet vuotivat ja aihe-
uttivat kirkkoon kosteusvau-
rioita. kun Procope ja ståhle 
eivät kyenneet havaittuja 
virheitä korjaamaan, sovit-
tiin 1866, että urakoitsijat 
maksavat 1000 markkaa seu-
rakunnalle, joka puolestaan 
suoritti vaaditut korjauk-
set ja päästi heidät samalla 
kaikesta vastuusta. Tämän 
takia siis Procope joutui va-
rarikkoon. ilmeisesti Pro-
copeelle hengen asiat olivat 
kuitenkin tärkeitä, koska hän 
testamenttasi 1.000 markkaa 
pesämunaksi someron kir-
kolle urkujen hankkimiseksi 
seurakunnalle.

sarjan tilan navetassa on 
pidetty lypsykarjaa ja nuor-
takarjaa. Vuonna 1976 na-
vettarakennus muutettiin 40 
emakon sikalaksi. nykyään 
navetta toimii varastona.

Vanhoista ajoista muistut-
tavat vielä 150 vuotta vanha 
kuusiaita ja tietä reunustava 
jalopuulehtikuja lehmuk-
sista, saarnista, vaahteroista, 
tammista ja jalavista. Eino 
Purtsi on näitä maisemia 
katsellut 60 vuoden ajan 
pienestä pojannassikasta asti. 
Hän muistaa vielä helteiset 
ja työntäyteiset kesäpäivät 
lapsuudestaan.

Päärakennuksen sisäänkäynti. – Kuva  Marja-Liisa Vikman.

Sarjan empiretyylinen päärakennus 1800-luvun loppuvuosilta. – Kuva Eino Purtsi.



60

kimalassa seisoo jykevästi 
paikoillaan kaksi suurta ki-
vinavettaa alueella, joka on 
tunnettu savisista peltolake-
uksistaan. mutta jossa ei näy 
ainoatakaan kalliota!

miten noin linnamai-
sen jyhkeät rakennukset 
on 1800-luvun puolivälissä 
rakennettu ja mistä tonnien 
painoiset luonnonkivijärkä-
leet on saatu? Ja vielä kaksi 
lähes samanlaista rinnakkain. 
minkälainen kivimiesryhmä 
onkaan työhön tarvittu, ja 
kuinka paljon käsiä, jalkoja 
tai peräti ihmishenkiä on 
menetetty, ennen kuin työ 
on saatu valmiiksi? Tapani-
myrsky paljasti ainakin osan 
salaisuuksista!

maria avellan, o.s. Walt-
zer, rakensi yhdessä poikan-
sa Johan Viktorin kanssa 
itselleen asuinrakennuksen 
kimalan kartanon vanhan 

Kimalan kivinavetat – saviseudun ihme
Joulumyrsky paljasti salaisuuden!

päärakennuksen   viereen 
myytyään puolet kartanosta 
konsineille 1846. uusi talo 

valmistui 1851 ja samana 
vuonna Johan Viktor sai 
kartanon avellanien puolen 

isännyyden. Heti uuden ta-
lon valmistuttua nuori isäntä 
alkoi rakentaa mittavaa ki-

Juhani Lakio

Kimalan kartanoiden Konsinin ja Avellanin vanhat peräkkäin olevat kivinavetat. – Kuva Juhani Lakio.

 

Sisäkuva kivinavetan kalkitusta sisäseinästä. – Kuva Sauli Kaipainen.
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vinavettaa tien yläpuolelle, 
jossa oli aiemmin ollut vain 
puisia navettarakennuksia. 
konsinien puolelle rakennet-
tiin myöhemmin, ilmeisesti 
1860–70-luvulla toinen lähes 
samanlainen navetta saman 
kivimiesryhmän urakoimana.

Yllättävää asiassa on ra-
kennusten kiviaineksen saan-
nin lisäksi se, että kumman-
kaan navetan rakentamisesta 
ei löydy tuon ajan asiakirjoista 
mitään mainintaa. avellani-
en uusi päärakennus, joka 
oli mittavuudeltaan samaa 
luokkaa, on sen sijaan doku-
mentoitu piirustuksia myöten 
hyvinkin tarkkaan. samoin 
muut tilusjärjestelyt ja rajan-
käynnit aina puutarha-aitoja 
ja marjapensaita myöten.

miksi  kivinavettoja  on 
kaksi  rinnakkain,  selittää 
se, että kimalan kartano oli 
kaksoiskartano, jonka toisen 
puolen omistivat konsinit ja 
toisen avellanit. 1800-luvul-
la kartanoon kuului paljon 
peltoa, pääasiassa heinäniit-
tyä, paljon karjaa ja torppa-
rit, jotka tekivät tilan työt. 
karjaa mahtui kumpaan-
kin navettaan 20 lypsävää 
sekä nuorikarja, hevoset, siat 
ja siipikarja. Parsipaikkoja 
avellanin navetassa oli vielä 
1960-luvulla 40 ja karjaa 10 
lehmää. Talli kahdeksalle he-

voselle oli navetan päädyssä. 
avellanin navettaan valettiin 
betonilattia jo 1930-luvul-
la. konsinien navetassa on 
maapohjan päälle rakennettu 
osittainen puulattia. kar-
jan ja muidenkin eläinten 
pito loppui kummassakin 
navetassa  ajat sitten ja tänä 
päivänä rakennukset ovat 
konehalli- ja varastokäytössä. 
konsinien puolen omistavat 
Lavikaiset, ja avellanien puoli 
on edelleen avellan-sukuisten 
Lakioiden hallussa.

mistä ihmeestä 1,5 metrin 
paksuisten seinien valtavat 
kivenjärkäleet sitten saatiin? 
Ja miten ne nostettiin pai-
koilleen?

Perimätiedon  mukaan 
kiviä olisi tuotu talvikeleillä 
jopa kiikalasta asti. Yhteen 
rekeen yksi lohkare. 20 x 40 
metrin kokoiseen rakennuk-
seen, jonka seinä on neljä 
metriä korkea, tarvitaan noin 
400 lohkaretta. Eli kahteen 
navettaan väliseinineen lä-
hes 1.000. Ja vielä piti nos-
taa ja sovittaa kivet seinään. 
Tuntuu käsittämättömältä 
urakalta 1800-luvun teknii-
koilla! käytettävissä olivat 
vain käsivoimat ja hevoset. 
kiikala-teoriaa puoltaa lisäksi 
se, että lohkareiden väriskaala 
on erittäin laaja, harmaasta 
punaisen kautta mustaan asti. 

osassa lohkareita on lisäksi 
selvät louhinnan merkit, eli 
pyöreä reikä on tehty poralla 
tai kivitaltalla.

Joulunpyhinä 2011 rie-
hunut myrsky antoi kivi-
aineskysymykseen ainakin 

osittaisen vastauksen. ki-
malan navettojen takana on 
korkea mäki, jonka laelle ja 
etelänpuoleiseen rinteeseen 
myrsky pahiten iski, kaataen 
puita juurineen. Ja mitä juu-
rakoiden alta paljastuikaan: 
selviä suorakulmaisia louhok-
sen jälkiä ja teräväkulmaista 
kivisilppua. alue oli 150 vuo-
den aikana kasvanut täysin 
umpeen, mutta koska kallion 
päällä oli pintamaata niukas-
ti ja juuret löyhässä, puita 
kaatui eniten juuri sieltä, 
mistä oli louhittu aikoinaan 
kiveä. Pintalouhinta oli vuo-
sien kuluessa maatunut niin 
hyvin, ettei paikkaan ollut 
osannut kiinnittää huomiota 
aiemmin.

kunnon kivimieshän nä-
kee, mihin suuntaan kallio 
lohkeaa, ja tätä taitoa on ollut 
navettakivien louhijoilla. ki-
malan Lerpakassa on tänä päi-
vänäkin kivimikko-niminen 
talo, jossa yksi näistä mesta-

Joulunpyhien myrksy paljasti kivilouhoksen jälkiä.

Konsinin kartanon päärakennus. – Kuva Juhani Lakio.



62

reista on asunut 1800-luvulla. 
kun lohkare oli saatu irti, 
mäeltä oli navetan viereen 
sopivan loiva myötämäki, 
johon kivipala kulki ilman 
hevosvoimia, ainakin talvella.

se, miten yhden–kahden 
tonnin painoiset lohkareet 
nostettiin seinälle ja sovitet-
tiin paikoilleen, onkin sitten 
jo oma taitolajinsa. olisiko 
hiekkaperäisellä maalla käy-
tetty jonkinlaista maasiltaa? 
Tietysti jykevähirsinen puk-
kinosturikin on mahdollinen. 
Entä sitten, jos lohkare onkin 
keikahtanut? kysymyksiä 
riittää.

1950-luvulle tultaessa 
toinen navetoista oli kar-
jalaistaustaisella Toukkarin 
perheellä ja toinen kuului 
anna avellanille. mieleeni 
on jäänyt erityisesti aarne 
Toukkarin, muolaalaisen pe-
rinteen mukainen pääsiäis-
keinu. Pitkä ja jykevä lankku 
kiinnitettiin paksuilla köysillä 
kummastakin päästä nave-
tan kattohirteen. keinuun 
mahtui istumaan viisi–kuusi 
pienempää lasta ja lankun 
peräpäässä seisoi joku isompi 
poika antamassa vauhtia. Voi 
sitä riemua, kun lankun pää 
saatiin jysähtämään kattoon. 

aika hurjia olivat lasten leikit 
tuohon aikaan.

anna avellanin intohimo 
ja elämäntyö oli ayrshire-kar-
ja. navetassa oli 10–12 lyp-
sävää ja kaikki niin sanottuja 
kantakirjalehmiä ja nuorikar-
ja päälle. annan toinen suuri 
saavutus oli koko valtavan na-
vettavintin uusiminen kesällä 
1950. nykyisen Lavikaisten 
talon paikalla oli silloin kent-
täsirkkeli, jolla oli saatu juuri 
sahattua siirtolaisten puutava-
rat. sitten saatiin vielä navetan 
vintin jykevät kattorakenteet. 
sidospulttejakaan ei saanut 
rautakaupasta vaan ne piti se-

pän takoa. Työ tehtiin yhden 
kesän aikana lehmien ollessa 
laitumella. Työporukkaan 
kuului 20 miestä mestarinaan 
saarentaalainen Frosterus. 
Vesi navettaan tuli omalla 
painollaan mäen rinteessä 
olevasta lähteestä, jonne johti 
joskus 1930-luvulla vedetty 
maanalainen rautaputki. na-
vetassa oli suuri betonisäiliö 
ja kun vesi lorisi ympäri vuo-
rokauden kesät talvet, riitti 
se koko monikymmenpäisen 
karjan tarpeisiin. Hyväveti-
nen lähde se oli.

Tämän tarinan kirjoittaja 
on istunut navetan nurkilla 
moninaisia tunteja ihailemassa 
jyhkeän kivilinnansa valtavien 
lohkareiden kauniita värejä 
ja miettimässä sitä uskoma-
tonta työtä ja taitoa, mitä 
rakentaminen on 1850-luvulla 
vaatinut. Toisaalta muistelen 
myös kaiholla niitä 1950-lu-
vun vuosia, jolloin navetta 
oli täynnä elämää ja kuljin 
koulupoikana suurisarvisia 
sonneja varoen navetan pe-
rälle silittämään vasikoita. 
Vuoden kohokohta oli silloin 
aina se toukokuinen päivä, 
jolloin navetan ovet avattiin 
ja lehmät ryntäsivät keväistä 
riemua täynnä häntä suorana 
kohti kesän vihreitä laitumia. 
kuinka monia tarinoita nämä 
kimalan kivinavetat paksujen 
seiniensä sisälle  kätkevätkään.

Raskaiden lohkareiden nostaminen ja sovittaminen  paikoilleen onkin ollut oma taitolajinsa.

Kivinavetan pääty. Yksityiskohta kivinavetan  holvauksesta.  – Kuva Sauli Kaipainen.
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muistelen kotiani Pitkäjärven 
ojalaa  ja  naapureitamme 
1930–40-luvulla. Elimme 
kaikessa rauhassa kodeis-
samme. Elämämme koho-
kohtia olivat ehtookylässä 
käynnit naapuritaloissa ja 
kesäaikaan erilaiset talkoot, 
niin kuin heinän kasaus, 
elotalkoot, perunan nosto ja 
puiminen. naapurien kanssa 
siihen aikaan oltiin paljon 
enemmän kanssakäymises-
sä kuin nykyään. muusta 
maailmasta ei ollut paljon 
tietoa, ei ollut puhelinta, ei 
juurikaan sanomalehtiä, eikä 
ollut sähköä, jotta olisi voinut 
kuunnella radiota. Jotain 
tietoja suuresta maailmasta 
sentään kuultiin, sekin että 

Annikki Lehtonen

Vanhat, rakkaat naapurini

Englannin kuningas luopui 
kruunusta rakkauden tähden 
ja Ester Toivosesta tuli miss 
Eurooppa. kuinka monen 
somerolaisen ja somernieme-
läisen sukulainen hän olikaan 
sukunimen perusteella. 

Pitkäjärven halki virtaa 
Ruokjoki. sen varrella oli 
kotini lähimmät naapurit, 
Väliniittu, metsävataja  ja 
kotikoski. Väliniittu oli lä-
himpänä ja siellä useimmin 
kävimme kylässä, vaikka jou-
duimme kulkemaan vain 
huonoa polkua Ruokjoen 
vartta pitkin. Joki oli kyllä 
vain oja, joka kuivalla kesällä 
oli ihan kapea, mutta sade-
kausina se levisi melkoiseksi 
joeksi. Talvella, kun oja jäätyi, 

Kuvassa näkyy Lehtimäen tie, jonka varrella oikealla ylhäällä on Palomäki. Samalta kohdalta lähtee metsään tie Vuorelle. 
Oikeassa alakulmassa Metsävatajan metsäinen  kallio, oikealle lähtevä tie vie Ojalaan, kirjoittajan kotiin, keskellä kuvaa 
on Kotikoski, pihametsikön edessä virtaa Ruokjoki. – Kuva Tauno Salmisen.

Ojalan perhe, vasemmalla Nestori sylissään Kaino, Annik-
ki ja Aino sylissään Aili. Perheen sukunimi oli Leppä.
 – Kuva Olli Salmisen.
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Hän keitti vahvaa kahvia ja 
pöydässä oli aina korkeaa pul-
lapitkoa. Hän opetti tyttären-
sä Veeran ja Elvinkin hyviksi 
ruuanlaittajiksi ja leipojiksi. 
kun Palomäessä leivottiin, 
saivat naapurit lämpimäisiä.

Heillä vieraili usein suku-
laisia kosken puolelta, mistä 
he itsekin olivat muuttaneet 
Palomäkeen. nimipäivät juh-
littiin ja vieraita oli paljon ja 
tanssittiinkin. Pelimannia 
ei tarvinnut etsiä; Väinö itse 
otti kaksirivisen haitarinsa ja 
soitti valssit ja polkat. Jos ei 
väki heti lähtenyt tanssimaan 
hän sanoi: ”Em mää sit viit-
ti soittaat, kun ei kukkaan 
tanssakkan.” Elviira oli aina 
ystävällinen ja kehui kaikkia. 
Jos hän tuli katsomaan vaikka 
maton kutomista, sanoi hän 
jo eteisessä: ”ai ai, kun on 
nättii!”

metsävataja oli kauppa-
talona pitkän aikaa. minun 
muistini aikana siellä asui sig-
ne ja Jussi alakylä lapsineen. 
Heidän nimensä olivat Paavo, 
Pentti, Briitta, Heikki, Eila, 
kaarina. Briitta oli ystäväni 
ja alakylän pihalla leikim-
me ”karttuu”. Huudettiin: 
”karttu on koton, miehet 
on mettäs, täytyy lähteet 
hakemaan.”  Talvella hiih-

oli hauska liukua sitä pitkin 
potkukelkalla. isot pojat te-
kivät luistimia niin, että puu-
kalikoihin kiinnitettiin vanha 
sahanterä ja ne kiinnitettiin 
jotenkin kengänpohjiin. 

Väliniitun isäntä kustaa 
salminen oli pitkä, hoik-
ka, iloinen mies, joka kertoi 
hauskoja tarinoita ja poltti 
väärävartista piippua. Hän 
oli maanviljelijä ja erikoisen 
kätevä hoitelemaan koneita 
ja sai ne kaikki toimimaan. 
Hänet oli kutsuttu paikalle 
silloinkin, kun Åvikin kar-
tanon ensimmäistä traktoria 
käynnistettiin. kaiken lisäksi 
hän oli sahuri ja kävi töis-
sä sillanpään sahalla. mari, 
hänen vaimonsa, oli taitava 
ruuanlaittaja; sitä hän saikin 
harrastaa, sillä Väliniitussa 
oli neljä poikaa: Väinö, Ville, 
kalle ja matti sekä kolme 
tytärtä: Lempi, Eeva ja aili. 
meillä neljällä oli kaikilla 
Väliniitussa ikätoveri, paitsi 
meistä nuorimmainen kavee-
rasi tyttärentyttären kanssa. 

muihin naapureihin pääsi 
kärrytietä pitkin. menimme 
äidin kanssa usein Palomäen 
tupaan ehtookylään. isäntä 
Väinö oksanen oli hauska 
velikulta ja emäntä Elviira oli 
seurallinen ja vieraanvarainen. 

dettiin porukalla ja kun talo 
sijaitsi mäen vieressä, pojat 
tekivät hyppyrin rinteeseen. 
He kilpailivat, kuka hyppäisi 
pisimmälle ja meidän Briittan 

kanssa täytyi olla katsomassa. 
kerran Väliniitun Ville kaatui 
hyppyrissä ja katkaisi kätensä.

alakylät muuttivat Piik-
kiöön vuonna 1937 tai -38. 

Åvikin kartanon ensimmäinen traktori vuonna 1920. Henkilöt vasemmalta seppä Haka-
nen, Severi Nuormaa, August Haggren, hänen poikansa Nisse, traktorin pukilla Kustaa 
Salminen, Akseli Merimaa, Väinö Salminen ja sepän apulainen Svedberg.
 – Kuva Somero-Seuran kuva-arkistosta.

Palomäen kalliolla Ville Toikka, Elvi Oksanen, Arvo Oksa-
nen, Annikki Lehtonen ja Martti Vuori. – Kuva Tauno Salmisen.

Vuoren perhe Vihtorin haudalla huhtikuussa vuonna 1943: 
Terttu, Niilo, Alli, äiti Elina, Toini, Martti, Hannes ja Mirja. 
– Kuva Maili Vuoren.

Vasemmalla Väliniityn Aili 
ja Ojalan Aili. 
– Kuva Outi Tupalan.
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Heikkilät tulivat tilalle met-
sävatajaan, mutta eivät viihty-
neet kuin pari vuotta. sotien 
aikana siinä asuivat Raunistot. 
seuraavaksi talon osti arvi 
inkivaara. Hän oli poikamies, 
mutta hänen sisarensa sievä 
Elli hoiteli hänen talouttaan. 
Elli tutustui seudun nuoreen 
väkeen ja taisi häiritä  kylän 
riiuuparien suhteita, niin olen 
muistavinani.

sitten  aili  nieminen 
tuli arvin emännöitsijäksi, 
eikä aikaakaan, kun hänestä 
tuli emäntä metsävatajaan.  
kyläläisten mieliä järkytti 
heidän tyttärensä Leenan 
tapaturmainen menehty-
minen. Heille syntyi sitten 
vielä Jorma, joka nyt isännöi 
metsävatajaa.

siihen  aikaan  oli joka 
talossa  muutama  lehmä, 
joita laidunnettiin pelloilla. 
Piikkilanka-aidat hajosivat 
helposti ja lehmät pääsivät 
naapurien viljapeltoon sot-
kemaan. sanomista siitä tuli 
naapurien kesken. Jokainen 
vähätteli oman karjansa te-
kemiä  vahinkoja.  kerran 
pääsi metsävatajankin lehmät 
karkuun, mutta ailin puhei-
den mukaan ne kävelivät niin 
nätisti piennarta pitkin. 

Vuoren talon peltoa ja 
lato näkyivät kotini ikkunaan, 
mutta asuinrakennus ja pi-
harakennukset jäivät metsän 
taakse. Vihtori ja Elina Vuori 
asuivat siellä. Heillä oli neljä 

tytärtä, Toini, alli, mirja ja 
Terttu, sekä kolme poikaa, 
Hannes, niilo ja martti. mir-
jan kanssa olimme samanikäi-
siä ja kävimme yhdessä Pitkä-
järven koulua. Vanhimmat 
tyttäret ja veljet olivat melkein 
aikuisia ja järjestivät kotonaan 
nurkkatansseja, eikä tanssi-
lattian pienuus haitannut. 
Vuori oli suosittu kyläpaikka, 
heillä ”kulkevaisetkin”, kuten 
esimerkiksi kulkukauppiaat ja 
sällit saivat yösijan. 

Vihtori sairasti sokeritau-
tia, joka väsytti häntä kovin. 
kerran Elina vei Vihtorille 
kahvia pellolle ja löysi tämän 
nukkumasta työnsä vieressä. 
kyläläisiä se vähän huvitti, 
kun he eivät tietäneet, mitä 
tauti aiheutti. Vihtori piti 
makeasta, hänen herkkunsa 
oli mämmi, jonka runsas 
syöminen aiheutti kuoleman.

kotikoski oli aivan tien 
vieressä pienellä kumpareel-
la. nimensä talo oli saanut 
koskesta, joka kohisi aikoi-
naan varsinkin ”ison veten 
aikan” aivan talon nurkalla ja 
siinä oli mylly. kotikoskella 
vaihtuivat asukkaat ollessani 
alakoulu-ikäinen. kalle ja 
Hilma nurmi lastensa kertun 
ja onnin kanssa muuttivat 
pois. minulta menivät hyvä 
leikkipaikka ja kerttu. Tilalle 
tulivat Frans Filander tyttä-
rensä Tuovin ja vävynsä Väinö 
salmisen kanssa sekä pojat 
Tauno ja olli, jotka olivat 

minua paljon nuorempia. 
Tuovi oli hiljainen ja mu-

kava, joka puhuessaan välillä 
heläytti lyhyen naurun. Hän 
oli  lukutoukka,  niin  kuin 
itsekin olin kova lukemaan. 
Tuovi sai kirjoja Turussa 
asuvalta tädiltään siiriltä ja 
lainasi kirjoja minullekin. 
Luin  niitä  välillä  salaakin, 
koska äidin mielestä aika 
meni hukkaan lukemisessa,  
hänen mielestään olisi aina 
vaan pitänyt tehdä töitä. 
siihen aikaan eivät miehet 
tehneet navettatöitä, mutta 
Väinö teki poikkeuksen ja 
auttoi Tuovia aamuaskareilla. 
Tuovi leipoi hiivaleipää aina 
aamuvarhaisella, ainakin ke-
sällä aamukosteuden aikaan, 
etteivät kipinät sytyttäisi pä-
rekattoa palamaan. Ennen 

puolta  päivää  hän  tuli jo 
tuomaan lämpimäisiä, ja kyllä 
oli hyvää.

kun pojat kasvoivat,  niin 
Tuovi kutoi harmaita villa-
sukkia jokaiselle. Väinö alkoi 
syyttää, että pojat ottavat aina 
hänen sukkansa ja sekoittavat 
parit. Tuovi ompeli sukkiin 
kirjaimet; Taunon sukkiin T, 
ollin o ja Väinön V, etteivät 
sukat enää menisi sekaisin. 
Yhtenä aamuna pojat eivät 
löytäneet omia parejaan ja tar-
kastivat isä-Väinön jalkaansa 
vetämät sukat.  Väinöllä oli 
toisessa sukassa o ja toisessa T. 

Jokaisesta talosta muistu-
vat omat hauskat juttunsa, 
jotka jo alkavat painua  un-
holaan.  Vielä niitä mielessäni 
kertailen istuessani yksin tääl-
lä karjalohjalla.

Alakylän perhe. Edessä Veikko, Heikki, äiti Signe, sylissä 
Kaarina ja Eila. Takana Pentti, Paavo ja Brita. 
– Kuva Olli Salmisen.

Kanoja ruokkimassa Tuovi, Tauno ja Olli Salminen. 
– Kuva Tauno  Salmisen.

Aili Inkivaara ja Arvi Inkivaara. – Kuvat Jorma Inkivaaran.
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murtolan tilaa isännöi kalle 
Hurme, entinen nimi setälä, 
sekä vaimo aina Hurme. 
Lapsia heillä oli viisi: saara, 
arvo, armas, Helvi ja martti. 
minä olen salme kortelammi 
o.s. setälä. kalle oli äitini veli. 
Eno vaimoineen otti minut 
kasvattilapseksi, koska äidillä-
ni oli monta lasta. olen kak-
sospuolikas, kaksossisko oli 
kerttu. Hän joutui kasvatiksi 
sorvaston ojalaan. olimme 
silloin yhdeksän kuukauden 
ikäisiä kun meidät erotettiin. 
sen jälkeen emme toisiamme 
nähneet. 

Lapsena murtolassa sain 
hyvän hoidon, sain käydä kou-
lua ja kaiken mitä tarvitsin. 
Helvi oli minulle hyvin rakas 
ja tärkeä. Teimme kaikenlaisia 
askareita yhdessä: navettatöitä, 
käsitöitä, leipomuksia, mak-
karaa ja siirappia. mamma oli 
hyvä opastaja.

Helvi kävi nuorena tans-
seissa Havuharjulla, kertun-

Salme Kortelammi

Muistelmia Vilukselan Murtolan tilalta 
vuosina 1930–1950

salossa ja monessa muussa 
huvipaikassa. saara avioitui 
ja muutti miehensä kotiin. 
kalle-eno sairasti pahaa ni-
velreumaa. Hän oli jonkin 
aikaa Paimion Luonnonpa-
rantolassakin hoidettavana, 
ja oli aika hyvässä kunnossa 
kun sieltä tuli. Ei aikaakaan 
kun hän sairastui pahemmin, 
ilmeisesti vatsasyöpään. Hän 
meni Turun lääninsairaalaan, 
jossa lääkärit totesivat, ettei 
leikkauskaan olisi mahdolli-
nen. mutta kalle vain vaati 
leikkausta ja leikkauspöydälle 
hän sitten kuoli.

Tuli talvisota ja koulut 
suljettiin. olin silloin kym-
menvuotias. murtolan pojat 
eivät vielä sotaan joutuneet. 
saaran mies joutui. Heillä 
oli pieni tyttö, kaksivuotias 
sanna. saara pyysi minua 
sinne joksikin aikaa, koska 
hänen täytyi toimittaa asioita 
Joensuussa. olin siellä muis-
taakseni useamman viikon. 

sodan loputtua tulin takaisin 
murtolaan ja koulukin alkoi 
taas. koulumatkaa oli kuusi 
kilometriä. Talvella oli kurjaa, 
kun oli paljon lunta ja useana 
aamuna oli pakkastakin yli 
40 astetta.

Rauhaa ei kauaa kestänyt, 
kun alkoi jatkosota. silloin 
joutuivat murtolan pojatkin 
sotaan. mamma, Helvi ja 
minä jäimme kolmisin. Ei 
mennyt kauan aikaa, kun 
pappi toi suruviestin arvon 
kaatumisesta syvärillä. Viimei-
sessä kirjeessään äidilleen arvo 
kirjoitti: ”Täällä on niin kovat 
paikat, että on ihme jos täältä 
hengissä selviää.”

Tuli toiset hautajaiset vä-
hän ajan sisällä. Ensin isä, 
sitten poika: surua surun 
päälle. mammalla ja Helvillä 
oli valtava ikävä ja varmaan 
toisillakin sisaruksilla. Ym-
märsin oikein hyvin koska 
minuakin suretti. Yritin olla 
apuna kaikessa työssä, mihin 

vain pystyin. kun tuli kesä 
ja koulun kesäloma, meille 
Helvin kanssa riitti työtä. 
Yhdessä kävimme myllyssä ja 
joka aamu sekä ilta lypsyllä. 
Lehmät olivat kesäisin mu-
nitun sivutilalla. Lypsy alkoi 
aikaisin aamulla, että maito 
ehti meijeriin. 

Helvi kirjoitteli kirjeitä 
sotapojille ja oli ahkerassa 

Murtolan tila Vilukselassa. – Kuva Sanna Elorannan.

Martti Hurme.
– Kuva Sanna Elorannan.
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kirjeenvaihdossa veljiensäkin 
kanssa. Paketteja hän myös 
lähetti tämän tästä. Postitoi-
misto oli Halmeen kaupalla 
Pitkäjärvellä. meijerivuorol-
laan viikon välein hän vei 
kirjeet ja paketit postiin. 

Helvi oli käsityöihminen, 
joka kutoi, karstasi, kehräsi  
ja ompeli. minäkin opin siinä 
samalla. Tykkäsin karstata 
villaa hahtuviksi, joista Helvi 
tai mamma kehräsivät lan-
kaa, josta teimme sukkia, 
käsineitä, villapaitoja ja kau-
laliinoja. Joka kesä oli pellavaa 
kasvamassa, josta monien 
työvaiheiden jälkeen tehtiin 
kangaspuissa monenlaisia 
kankaita, kuten pöytäliina- ja 
pyyheliinakangasta.

Pula-aikana kaikki täytyi 
tehdä itse. Tuotteista piti luo-
vuttaa kansanhuoltoon esi-
merkiksi kananmunia, viljaa 
ja jopa heiniä. muistan kun 
Helvin kanssa talvella vietiin 
iso heinäkuorma Ypäjän rat-
sutalleille kun tuli sellainen 
määräys. siellä oli venäläisiä 
vankeja töissä. ne ihmettelivät 
meidän hevostamme. se oli 
vanha harmaa-valkoinen Pek-
ka-ruuna. se oli hevonen, joka 
ei antanut rapata eikä harjata 
itseään. Jos yritti, niin se potki 
niin että humisi.  Ypäjän tal-
leilla oli väriltään samanlainen 
hevonen, noak. Vanki sanoi 

toiselle: ”Tuo on samanlainen 
kuin noak.” Toinen näytti sor-
mellaan Pekan likaisia kank-
kuja. Ymmärsimme mitä he 
tarkoittivat ja sanoimme, ettei 
se anna puhdistaa, se potkai-
see. Toinen vanki meni Pekan 
luo muka taputtamaan sitä. 
Pekkapa suuttui ja potkaisi 
niin että kolisi, ja samalla aisa 
meni poikki. meitä harmitti 
kun aisa meni pahasti risoille. 
sattui olemaan sen verran 
narua mukana että saimme 
nivottua sitä aisan ympärille 
niin, ettei se kokonaan katken-
nut. se auttoi ja tulimmekin 
kotiin aika haipakkaa. Eräs 
myllymies sattui ajelemaan 
meidän edellällämme. Pekka 
oli sellainen hevonen, että jos 
joku toinen hevonen meni 
edellä vaikka kuinka lujaa, se 
yritti sitä saavuttaa. muuten se 
oli laiska kuin mikäkin jöösi.

Helvi oli innokas luke-
maan. Hänelle tuli sirpale, 
Perjantai ja nyyrikki, joista 
hän leikkasi jatkokertomus-
osat ja kokosi niistä kirjoja. 
myöhemmin hänelle tuli 
myös Regina. sunnuntaisin 
hän ehti niitä lukea, sillä ar-
kena tehtiin töitä.

navetan ja tallin lantala 
oli aika ajoin tyhjennettävä. 
Teimme lantakuormia pa-
rirekien päällä oleviin hiek-
kalavoihin ja ajoimme ne 
munitun pellolle isoihin ka-
soihin, jotka sitten keväällä 
levitettiin. kerran otettiin 
naapurin mies ajamaan lantaa, 
kun ei aina muiden töiden 
tai asioiden takia itse ehditty. 
Hän oli sellainen kuski, että 
teki lantakasat keskelle ojaa. 
silloin oli kyllä paksulti lunta, 
mutta olisi hänen pitänyt ottaa 
selvää, missä kohtaa on sarka ja 
missä oja. keväällä kun Helvin 
kanssa menimme levittämään 
kasoja, oli tosi kova työ onkia 
lanta pois ojasta. saimme 
vielä Hyrsynkulman naisilta 
”kehut”. näimme ja kuu-
limme kun kaksi naista meni 
pyörillään siitä tietä pitkin, 
ilmeisesti urpolan kauppaan. 
kuului hyvin kun ne sanoivat: 

”kyllä näkkee että naiset on 
ollu asialla kun läjät on ojas-
sa.” sekös meitä kismitti, kun 
asia ei ollut niin kuin luulivat. 
se vaan harmitti, kun toisen 
moka tuli meidän syyksi. Eipä 
samaa miestä otettu toista 
kertaa lantaa ajamaan. 

kun kävin kuudetta vuot-
ta koulua, sain keväällä ennen 
koulun loppua kaksi viik-
koa vapaata kesätöitä varten. 
Helvin kanssa selvisimme 
niistä oikein hyvin. sitten 
tulivat koulun päättäjäiset ja 
kevätjuhla. Eikä minulla ollut 
mitään sellaista vaatetta, että 
olisin kehdannut mennä juh-
laan. niinpä kysyin: ”mitä mä 
puen päälleni? kaikki toiset 
tytöt varmaan ovat hienoissa 
vaatteissa.” Helvi haki vaateva-
rastostaan vihreän samettipu-
seron ja mustan puolihameen 
ja sanoi, että jos ne vaan sopi-
vat, niin saat lainaksi. minä 
sovitin niitä ja ne olivat ihan 
kun minulle tehty. se oli tosi 
kaunis asu. olin onnellinen 
kun menin kevätjuhlaan, ei 
tarvinnut hävetä. opettaja oli 
antanut runon, joka minun 
täytyi siellä lausua. sen minä 
opettelin niin hyvin, että vie-
läkin sen muistan. 

kun päästötodistukset oli 
jaettu, saimme lähteä kotiin. 
olin tyytyväinen kun kuu-
den kilometrin edestakainen 
ramppaaminen loppui. Teim-
me Helvin kanssa töitä niin 
kuin ennenkin, heinätyöt ja 
syystyöt. kävimme poimimas-
sa mustikoita ja puolukoita. 
Puolukat survottiin puusaa-
viin talven varalle. kun sato 
oli korjattu pelloilta, perunat 
ja juurikasvit nostettu, alkoivat 
syyskynnöt. siihen murtolassa 
otettiin vierasta työvoimaa. 
minä kyntelin jonkin verran, 
oli vähän epätasainen hevospa-
ri, vanha Pekka ja nuori Vesa.  
sisulla minä yhden kappaleen 
kyntelin. 

Taas tuli talvi. Tehtiin Hel-
vin kanssa melkein kaikki työt 
yhdessä. mamma teki meille 
ruokaa; hän oli taitava ruu-
anlaittaja. minä en tykännyt 
koskaan keittiötöistä, mutta 
karjanhoidosta ja hevoshom-
mista tykkäsin. Hiihtäminen 
oli mukavaa ja hiihdimme 
harva se päivä niin kauan kuin 
keliä riitti.

Viimein sota loppui ja tuli 
rauha. miehet pääsivät kotiin 
sieltä jostakin. armas tuli kar-
jalan säkkijärveltä ja martti 

Armas Hurme. 
– Kuva Terttu Aromaan.

Saara ja Helvi Hurme. – Kuva Terttu Aromaan.
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Lapista, josta hän viimeksi 
joutui ajamaan pois saksalai-
sia. meille naisille tuli suuri 
helpotus, etenkin Helville, 
joka oli joutunut hoitamaan 
valtavan työtaakan lisäksi kaik-
ki talon asiat. Virkku-hevonen 
pääsi kotiin, oli laiha ja arpia 
täynnä, mutta pian se virkistyi 
ja pulskistui. armas ja martti 
aloittivat vauhdilla työn tou-
hut, ahkeria kun olivat aina ol-
leet ennenkin. He menivät en-
simmäiseksi munittun sivuti-
lalle hakkaamaan polttopuita, 
joita ajoivat hevospelillä suuret 
röykkiöt puuvajan taakse. oli 
kotoinen homma pilkkoa niitä 
pieniksi muitten töitten välillä. 
me Helvin kanssa olimme 
mukana peltotöissä: heinä- ja 
elopellolla, perunannostossa 
ja puintitöissä. kävimme vielä 
naapurienkin perunannos-
tossa ja puinneissa. Talvella 
navettatöiden lisäksi tehtiin 
käsitöitä, neulottiin kuviolli-
sia lapasia ja sormikkaita, ne 
kun olivat silloin kysyttyjä. 
naapurit halusivat ostaa ja me 
teimme minkä ehdimme. Ei 
niistä paljoa tienannut, mutta 
sai vähän taskurahaa.

kevättyöt vuonna 1945 
olivat alkamassa. kylvimme 
juurikasvien ja kukkien sieme-
niä. miehet touhusivat pelloil-
la. me  olimme istuttamassa 
perunoita. Lehmät pääsivät 
pian kesälaitumelleen sivutilal-
le munittuun. Helvin kanssa 
kävimme siellä niitä aamuin 
illoin lypsämässä. Tonkka ja 
lypsyämpärit käsikärryille ja 
menoksi.

olin täyttänyt joulukuussa 
15 vuotta. Rippikoulu alkoi 
toukokuussa. sitä käytiin neljä 
viikkoa ja konfirmaatio oli ju-
hannuksena. oli  niin tiukkaa 
aikaa, ettei rippipukuakaan 
saanut. Helvi oli kiltti ja lainasi 
mustan leninkinsä minulle. 
Tyttöjä oli 96, toisilla oli val-
koinen ja toisilla musta puku, 
noin puolet kumpiakin. Tun-
sin itseni hyvin yksinäiseksi, 
kun kukaan ei onnitellut eikä 
tuonut kukkia. Äiti ei koskaan 
mitään välittänyt, olinko ole-

massa vai en. Pääsin ripille 
siinä kuin toisetkin tytöt.

naapurissa oli kaksi noin 
samanikäistä tyttöä. kävimme 
vuorotellen kylässä, ja meillä 
oli välillä oikein hauskaa. 
Toinen naapurin tyttö pääsi 
sentraalin hoitajaksi Viluk-
selan kepsulle, jonne kerran 
menimme häntä katsomaan. 

meidän teki mieli mennä 
Pitkäjärven Työväentalolle 
ohjelmallisiin iltamiin. ilta-
mien ohjelmassa oli näytelmä 
”Linnaisten vihreä kamari”. 
seisoimme ovenpielessä. ovel-
ta tuli eräs nainen, tuuppasi 
meitä ja möläytti suureen ää-
neen loukkaavasti jotain, mitä 
en tässä viitsi kertoa. ihmiset 
katsoivat ja minä häpesin niin, 
että olisin halunnut olla näky-
mätön. Ei halpa-arvoisuuttani 
olisi tarvinnut suureen ääneen 
toitottaa. olin saanut kärsiä 
siitä muutenkin tarpeeksi, 
etenkin kouluaikana. kului 
pitkä aika, ennen kuin us-
kalsin mennä minnekään. 
minusta tuli joksikin aikaa 
arka ja sulkeutunut, koska olin 
haavoittuvassa iässä. Elämä 
jatkui ja työn touhu. Enää en 

välittänyt ihmisten sanomisis-
ta. Päätin antaa sanan sanasta, 
ilkeimmästä kaksi, kirosanan 
höystämänä takaisin. siihen 
loppui ilkeily. Takana päin 
varmaan haukuttiin. 

olin noin 16-vuotias kun 
Helvi sairastui vakavasti ja 
joutui sairaalaan. Helvi oli iloi-
nen nähdessään minut.  Helvi 
pääsi pois sairaalasta ja kaikki 
oli taas entisellään. Entistä hil-
jaisempi Helvi kyllä oli. Hän 
ei koskaan kertonut huolistaan 
ja murheistaan kenellekään. 
niitä hänellä varmaan oli ja 
liian työn aiheuttamaa stressiä. 
Lisäksi isän ja veljen kuole-
masta aiheutunut suru saattoi 
aiheuttaa sairastumisen.  

17-vuotiaana kävin naapu-
rin tyttöjen kanssa useasti ilta-
missa ja tansseissa. mukavan 
matkan päähän rakennettiin 
urheiluseura sisun tanssilava 
Hyrsynkulmalle. Lavoja teh-
tiin vähän joka puolella, se oli 
muotivillitys. Tyttöjen kanssa 
kävimme Hyrsynlavalla aina 
kun siellä oli tanssit. Helvi 
ei lähtenyt mukaan. Vaikka 
pyysimme hän sanoi vain, että 
hän on jo vanha eikä kiinnosta 

ja jäi mamman kanssa kotiin. 
Pojatkin kävivät lavalla, se oli 
suosittu paikka ja ihmisiä oli 
aina paljon.

Lavatansseista minäkin 
löysin mieheni, hän oli ”kar-
jala poikii”. olimme aina 
viikonloppuisin yhdessä. Py-
häisin kuljimme aina muni-
tun kukkulalla, koska se oli 
aurinkoinen ja lämmin paik-
ka. Ei siellä voinut olla kuin 
kesäisin; syksyllä loppuivat 
lavatanssitkin.

syksy ja talvi menivät työn 
touhuissa niin kuin ennenkin. 
(aika kului nopeasti, pian 
oltiin taas keväässä.) keväällä 
pääsiäisen aikaan mamma 
olisi halunnut mennä saunaan 
mutta ei enää jaksanut, vaan 
nukahti keinutuoliin. Helvil-
le ja pojille tuli hautajaisten 
valmistelu ja suruaika, myös 
saaralle ja hänen perheelleen. 
ikävä minullakin oli kasvatus-
äitiä, hyvää ihmistä. 

olin vielä murtolassa 
mentyäni Pentin kanssa vihil-
le sekä jonkin aikaa pidem-
päänkin, koska odotin lasta. 
Pirjo-tyttö syntyi murtolassa 
1950 ja pikkuveli Veijo vuot-
ta myöhemmin. Pentti vei 
meidät kotiinsa, kun Pirjo oli 
parin kuukauden ikäinen. oli 
kamala paikka, kun jouduin 
anopin ja appiukon arvostelta-
vaksi. suoraan sanoen pelkäsin 
heitä, ennen kuin aloin tottua. 
Pian me toisiimme totuimme. 
sain murtolasta mukaani leh-
män ja lampaan. Helvi ja pojat 
antoivat meille monenlaista 
apua rakennusvaiheen aikana. 
olin onnellinen siitä, että 
olin saanut vastuuntuntoisen 
miehen, eikä käynyt niin kuin 
äidille. kaikki lapset ovat ny-
kyään samanarvoisia, ovat he 
sitten syntyneet avioliitossa tai 
sen ulkopuolella. Enää ei olla 
niin tiukkapipoja kuin ennen. 

minulla oli hyvä kasva-
tuskoti, mistä olen ikuisesti 
kiitollinen.

Salmen muistelot Someron 
Jouluun ovat koonneet Saaran 
tytär Sanna Eloranta ja Martin 
tytär Terttu Aromaa.

Sanna Suominen ja Salme Setälä, myöhemmin  
Salme Kortelammi.  – Kuva Sanna Elorannan.
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mun täytyy häpjäksein tun-
nustaat, et ommain koke-
mustein kautta hankittuu 
viisaut mul ei pellavast pal-
joo ol, muuta kun mitä 
saunanovest olen nähny, 
kun Jaatilan naisväki on ollu 
lihtaushommis. Hei juur on 
olleekkin torellissii pella-
vapesialistei. kuuma tuak-
sunen ilma löyhäätti ovest 
vastaan, ja muijain hartjoil 
oli paksultas päistärei. mut-
tei kenenkään mieleen tullu 
lopettaat ennenkun kaikki 
oli saatu lihrattuut.

Pellava on iankaikkisen 
vanha hyätykasvi, ja sen 
kasvatuksen konstit on näil 
someronkin lakjoil osattu 
mailman sivun. Liika jäykäst 
savimaasta se ei ol tykänny, 
mut savimultamaat ja joki-
luhrat, niis on ollu pellavan 
kannalt  oikja  meininki. 
”Pellava tuntee hyvän maan 
kaipauksen”,  sano  ennen 
vanhaan korrin mamma.

kun tuomi kukosti, lähti 

Kaarina Pollari

Hivjää ja rohrint

miesväki  pellavankylvöl. 
Joku kylve puol, joku toi-
nen koko tynnärin. usseen 
talon piikoilkin oli oma 
piäni pellavamaa; se kuulus 
heitin parseeleisas. Turust 
saatiin siäment, jossei ittel 
ollu. ilman tartti olla tyven 

kun kylvettiin eikä saanu 
pittäät mekkalaa. – onks 
ny pellavankylvön aika, 
kun niin hiljast on? voi joku 
viäläkin kyssyyt. ihmisen 
täytys ottaat huamioon lu-
annonvoimat, jos meinas 
henkis pyssyyt.

Pellava iti äkkiin, ja sa-
mantiän lykkäs roskaheinäk-
kin vartta. Pellavamaa tartti 
appuu ja naisväki rupes 
perkaamaan. mut kun se oli 
seljän päälä ottavaist hom-
maa, tarvitti jottain tehrä jo 
etukätteen. kun kamppas 
laskiaisena seittämän kertaa 
hiukses ja keväsi permonnon 
seittemän kertaa, ei tullu 
pellavamaala seuraaval suvel 
ohjakkaa eikä saviheinää.

Laskiaisena oli muitakin 
konstei turvata pellavan kas-
vu. meikkin Jaatilan muku-
lat noustiin aikasiin aamul 
ylös, likat avas palmikkos 
auki, ja jostain akkunaver-
hoist ja vanhain paitain hän-
nist revitiin paljon valkosii 
suikalei ja sirottiin rusetil 
tukkaan. sit mentiin suksil 
ja kelkoil mäkilän mäkkeen 
takka jokirantaan ja huut-
tiin pitkii pellavii ja suurii 
junttei kun nurkanpäitä. sil 
taval mei omalt osalt turvat-
tiin Jaatilan pellavain kasvu. 
Ja kuka pysy pystys ja laski 
mäkkee piremmältäs niin 

Pellavan vetäjät: vedetyt pellavakouralliset ristikkäin kasoissa etualalla.  
– Kuva Kustaa Vilkunan Työ ja ilonpito -kirjasta.
 

Työnäytös pellavan käsittelystä Someron Torppamuseon pihalla 15.7.1973. Rohkapenkissä 
Saara Koskinen ja Saima Aaltonen. Johannes Vanhala loukuttaa. – Kuva Heikki Horila.
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siin talos kasvo pellava nii et 
roikina käve. Ja juntit kans.

syränsuvel avas pellava-
pelto kaikki siniset kukkases. 
kun kukostava pellavapel-
to laineilee suvituules, niin 
melkein luulis, et sininen 
taivaankupu on keikaattannu 
nurriinpäin, niin uskomatto-
man nätti katella.

Elokuusa rukkiinniiton 
jälkeen tuli vuaro korjata 
pellava pois pellolt. siin ei 
tarvittu vikatint, omat sormet 
riitti. Revittiin etteenpäin rin-
natusten ja pantiin pivolliset 
ain ristiin. Välil ryypättiin 
kottoot tuatuu kahvee, ja sit 
tyä  käve  entistäkkin satok-
kaammin.

muutaman päivän päästä 
viätiin rohkapenkki pellol. 
kaks vahvaa miästä istus 
penkil vastakkain ja sit hei 
veti vuarotahris pellavansiä-
menkulkkui rohkan piikkein 

läpitten. kulkkui kertys iso 
kasa. Vartai ja riukui tunket-
tiin kulkkukassaan, ettei net 
kuumentuis. Pellavansiämenii 
pirettiin nähkäs hyvin niin  
kun  apteekin lääket. Paisu-
mat parani kuumal pella-
vansiämenpuurol, et kun sen 
kans hautos, kyl leukaperät 
pehmis  ja  suli, puhumatak-
kan   lehmäin satakerroist  ja  
hevostein pääntaurist.

kun pellavat oli rohkittu, 
net viätiin likkoomaan pariks 
kolmeks viikoks sopivaan ve-
sipaikkaan ja sit net levitettiin 
puhtaal kerol kuivaamaan. 
Jossain katon alla net var-
tos, koska väki syksymmäl 
kerkis loukuttammaan ja 
lihtaamaan. Rosopintanen 
puunuija on ollu alunalkain 
somerolaisenkin pellavan-
jalostuskone. Loukku, lihta 
ja häkylä on keksitty myä-
hemmin, mut joku netkin 

pääkopasas on ensiin äkänny. 
Rukki on tullu suameen 
saksanmaalta, mut pian niit 
on opittu somerolkin sorvaa-
maan. Lahren kartanon torp-
pari kempil oli rukkisorvarei 
ainakin kolmes polves, eikä 
net varmaan ainovat ol.

Loukuttaminen ja lih-
taaminen on ollu raskai ja 
tuaksusii tyävaihei, mut kun 
pantiin talkoot pystyyn, niin 
isol joukol tyä luanas ja oli 
lystimpää. miäsväki loukutti 
ulkon saunan takka riihen 
eres. kiuas oli lämmitetty et 
päistäreet irtos paremmin. 
naisväki  lipsutti sisäl lihtais 
kans. moni oli tullu talloon 
oma lihta kainalos.

aamuyästä jo aljettiin, ja 
tyätä piisas ehtopimjään saak-
ka. suu, silmät, nenä, korvat 
ja kurkkutorvet oli päistärei 
täyteen. Tavallisen ruan li-
sänä kahve ja pannukakku 
anto tilapäist liävityst. mut 
ehtolisel ei ennää maistunu 
mikkään, kun kaikki oli vä-
hän niikun kipjöi. Häntäs sit 
kun seuraaval aamul aljettiin 
taas alust, jossei samas talos 
nii naapuris. Pyhäinmiästen-
päiväks huovattiin joka talos 
saamaan pellavat lihrattuut.

Rohtimises räknättiin pi-
voi, lihtaamises saatiin sorma-
uksii. kakskymment pivvoo 
oli yks sormaus, kun rohtimet 
erotettiin poijes. köpin kans 
viäl puristeltiin ja tehtiin 
valmiiks. Voitiin viäl häky-

löittä ja harjatakkin oikeen 
pellavaharjal. Pellavaharja 
oli tyrnää sorttii, se oli tehty 
piest, pihkast ja pitkist sian-
harjaksist. sitten sormaukset 
pantiin pärekoppaan reeraan 
vartoomaan kehrääjää.

näin saatiin kotosil kons-
teil  pellavast  kahta  pää-
sorttii, hivjää ja rohrint, ja 
rohrintkin oli kolmee lai: 
lalvast oli kaikkein huonom-
pii ja päistäreisempii. niistä 
kehrääminen alotettiin. sit 
keskirohtimii ja viäl piänii 
rohtimii, mikkä oli kaikkein 
parhai.

Pellavankäsittelyvaiheis oli 
paljon tavaran hävjöö. Hivjää 
ja sit piäntä rohrint tuli  yhren  
eineen  verran. Hivjäst tehtiin 
yhrenkertast suutarinlankaa 
ja kahrenkertast silmälankaa 
paikkaukseen, nappeisiin ja 
paitain neulomisseen. näs-
tyykitkin tehtiin hivjälan-
kast. kun mekkopaitanen 
Pitkäjärven miäs veti sirpil 
pahan haavan sormees,  niin  
Hovirinnan koulunkäyneet 
fröökynät pisti sihen sitteen 
hivjäsest nästyykist ja hyvin 
se haava parantus.

Rukkii on sanottu köyhän 
pelloks, ku naisväki kävi talois 
kehräämäs oman rukkis kans 
takka otti muittein kehrui 
kotjas. kiirut oli pirettävä, 
kun jo kevätpuola oli lankat 
kurottava kankaiks ennenkun 
alko turpeitten hakkaamine ja 
sonna levitys.

Pellavaa lihdataan.  
 – Kuva Toivo Vuorelan Suomalainen kansankulttuuri -kirjasta.

Sandra Tamminen kehrää ulkona kesällä 1964.
– Kuva Sauli Vilolainen.

Talvisillan Nokan tuvassa naiset talvisissa puhdetöissään 
vuonna 1924.  – Kuva Hilkka Kunnas.
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someron historian ii-osassa 
kerrotaan, että jo 1900-luvun 
alussa somerolla oli vireää 
kotiseututoimintaa. 1918 
suunniteltiin kotiseutuoppaan 
julkaisemista. aloitteenteki-
jöinä olivat paikkakunnan 
opettajat. Forssan Lehden se-
lostuksen mukaan: ”someron 
kotiseutuoppia eli someron 
ja somerniemen historian ja 
maantieteen oppikirjaa pää-
tettiin ruveta hommaamaan 
äsken vietetyssä opettajayh-
distyksen kokouksessa. alusta-
vana toimenpiteenä päätettiin 
oikein joukolla ruveta aineis-
toa keräämään. Päätettiin 
myös kääntyä molempien 
kuntien puoleen avunpyyn-
nöllä hankkeen toteuttami-
seksi. saa nähdä mille kannalle 
kunnat asettuvat hankkeeseen 
nähden. muualla on innostus 
ollut tässä asiassa sangen suuri. 
Toivoa sopii, että someron ja 
somerniemen kunnat suh-
tautuvat suosiolla asiaan” (FL 
13.11.1918).

Jouni Tamminen

Hanke, joka ei toteutunut: 
Someron kotiseutuopas

ilmeisesti tämän johdosta 
somerolla asetettiinkin 1919 
kolmijäseninen historiatoi-
mikunta. asia ei kuitenkaan 
silloin edennyt pidemmälle. 
someron historiakirja val-
mistui vasta vuosikymmeniä 
myöhemmin: i osa vuonna 
1949 ja ii osa 1958. Histori-
an kirjoittajan Esko aaltosen 
mukaan ajatus paikallista ko-
tiseututietoutta käsittävästä 
teoksesta oli ajastaan edellä.

suunnitelma kotiseutuop-
paan laatimisesta jäi kuitenkin 
elämään. ajan aatteellinen 
ilmapiiri tuki kansallisen kult-
tuurin vaalimista ja tutkimista 
sekä perinteen keräämistä. 
kotiseututyötä pidettiin tär-
keänä. Hämäläis-osakunta 
järjesti kotiseuturetkiä.

Forssan Lehti julkaisi jou-
lukuussa 1921 laajan somero-
numeron, jossa käsiteltiin 
paikkakunnan asioita monelta 
eri puolelta: muun muassa 
someron luontoa, historiaa, 
kunnallista ja seurakunnallista 
elämää ja elinkeinotoimintaa. 
somero-numeron oli laatinut 
kansakoulunopettaja kustaa 
Hossi, joka oli kirjoittanut 
useimmat lehden artikkelit.

kustaa Hossi (1882–1953) 
toimi 45 vuotta somerolla Pa-
julan koulun opettajana. Hän 
oli innokas kotiseutumies, 
joka omilla tunneillaan opetti 
oppilaansa tuntemaan some-
ron maantiedettä ja historiaa. 
Hän kirjoitti kotiseutuaiheisia 
kirjoituksia lehtiin. Hossi osal-
listui aktiivisesti hyvin monen-
laiseen toimintaan paikkakun-
nalla. Hän oli  somero-lehden 
päätoimittajana 1940–1953. 
Voi olettaa, että Hossi on ollut 
vahvasti vaikuttamassa  opet-
tajayhdistyksen aloitteeseen 
kotiseutukirjasta.

Forssan tarkastuspiirin 

kirjan isoisoisästään kustaa 
Hossista. kirjassa on Hossin 
henkilöhistoriaa ja hänen 
kotiseutuaiheista tuotanto-
aan, Forssan Lehden somero-
numeron aineistoa ja muita 
kirjoituksia. kotiseutuoppaan 
suunnitelmaa ei tässä teoksessa 
kuitenkaan ole.

Yleisesti ajatus paikallisia 
oloja käsittelevästä kotiseu-
tuoppaasta tai pitäjänkirjasta 
opetuksen apuvälineenä on 
elänyt kotiseutuväen piirissä 
pitkään. Forssalainen Esko 
aaltonen (1893–1966), sosio-
logian professori ja someron 
historian ii osan toimittaja, oli 
koko suomen kotiseututyön 
uranuurtajia. aaltonen laati 
kotiseututyön oppaan, josta 
ilmestyi kolme painosta: 1. 
painos 1948, 2. lisätty painos 
1953 ja 3. uudistettu painos 
1963. Hän pitää tärkeänä, 
että opiskelun helpottamiseksi 
on olemassa pitäjänkirja tai 
-aapinen. Tällaisessa kirjassa 
tulee olla paikalliskuvausta ja 
perinnetietoutta  joka johdat-
taisi lukijat kotiseututietouden 
aakkosiin.

kansakoulunopettajien vuo-
sikokouksessa 24.–25.8.1924 
oli yhtenä keskustelun aiheena 
kotiseutuopetus. kustaa Hossi 
esitti kokouksessa suunnitel-
man someron kotiseutuop-
paaksi. Hän oli miettinyt, mitä 
kaikkia asioita oppaassa pitäisi 
käsitellä. Hän oli laatinut 
melko yksityiskohtaisen sisäl-
lysluettelon opasta varten. asia 
sai laajempaa huomiota, kun 
opetusalan valtakunnallinen 
aikakauskirja kansakoulun 
Lehti julkaisi Hossin sisällys-
luettelon lokakuun numeros-
saan 1924 (nro 10). Lehdessä 
oli myös opettaja Tarmo Hirs-
järven kokouksessa pitämä 
alustus kotiseututiedosta eli 
ympäristöopista kansakou-
luopetuksessa sekä tarkastaja 
Jaakko Laurilan kirjoittama 
historiallis-psykologinen kat-
saus ympäristöopetukseen. 
Lehden mukaan Laurilan 
kirjoitus oli tarkoitettu alku-
lauseeksi someron kunnan 
kotiseutuoppaaseen. Lehti toi-
voo, että Hirsjärven, Hossin ja 
Laurilan teksteistä on hyötyä 
ja ohjetta opettajille kotiseutu-
opetuksessa ja kotiseutuoppai-
den laatimisessa. Forssan Lehti 
mainitsee kokousselostukses-
saan, että opettajakokouksen 
loppurukouksen piti opettaja 
Hossi (FL 27.8.1924).

kustaa Hossin melko val-
miista ja tarkasta suunni-
telmasta huolimatta hanke 
ei silloinkaan toteutunut. 
kansakoulun Lehdessä 1924 
ollut someron kotiseutuop-
paan suunnitelma julkaistaan 
nyt uudestaan tässä someron 
Joulussa. Edellisestä julkaise-
misesta on kulunut jo lähes 
90 vuotta. En ole nähnyt, 
että asiaa olisi tarkemmin kä-
sitelty missään myöhemmin. 
kalle alhoranta toimitti 2006 

Kansakoulun Lehti julkaisi 
Hossin sisällysluettelon lo-
kakuun numerossaan 1924.

Opettaja Kustaa Hossi.
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kun pitäjäkohtaisia ko-
tiseutuoppaita ei kuitenkaan 
ilmestynyt, Lounais-Hämeen 
kotiseutu- ja museoyhdistyk-
sessä päädyttiin 1950-luvulla 
koko Lounais-Hämettä kos-
kevan lukemiston tekemiseen. 
1955 ilmestyneessä kirjassa 
(kotiseutulukemisto Lounais-
Häme) on myös someroa 
koskevia kertomuksia. Lou-
nais-Hämeen kunnat julkai-
sivat 1988 Lounais-Hämeen 
lukemiston, jonka esikuvana 
on ollut 1955 ilmestynyt 
lukemisto.

someron kunnan mat-
kailulautakunta, jona toimi 
somero-seuran johtokunta, 
julkaisi 1958 parikymmensi-
vuisen pitäjänoppaan. Esko 
aaltonen mainitsee someron 
historiassa, että tämä opas käy 
pitäjänaapisesta. oppaan on 
kirjoittanut somero-seuran 

silloinen puheenjohtaja Tapio 
Horila. opas oli tarkoitet-
tu lähinnä matkailijoille. se 
poikkeaa kuitenkin paljon 
nykyajan värikkäistä turis-
tiesitteistä. arvokkaan oloisen 
vihkosen kannessa on some-
ron vaakuna. oppaan otsikoi-
ta ovat: historia, yleisluonto 
ja maisemanähtävyydet, kult-
tuuri- ja luonnonmuistomer-
kit, elinkeinoelämä, julkiset 
rakennukset, viihdytys ja käy-
tännöllisiä asiatietoja.

Hyvänä pitäjänaapisena 
voidaan pitää myös Tapio 
Horilan mainiolla tyylillään 
kirjoittamaa laajahkoa so-
mero-esittelyä kotiseutuni 
Häme-teoksessa 1979.

Ensimmäinen painettuna 
ilmestynyt someroa koskeva 
paikalliskuvaus on Carl Petter 
Boreniuksen teos Historisk 
och oeconomisk Beskrifning 

öfver somero sockn vuo-
delta 1774. Tämä hyödyn 
aikakauden väitöskirja on 
kotiseutukuvaus, joka sisäl-
löltään ja lähestymistavaltaan 
vastaa myöhempien aikojen 
kotiseutuopasta. Boreniuksen 
teos on julkaistu Lounais-
Hämeen kotiseutu- ja mu-
seoyhdistyksen vuosikirjoissa 
kahtenakin suomennoksena 
(1924 ja 1953). Boreniuksen 
väitöskirja pohjautuu hänen 
isänsä Eric Boreniuksen kir-
joittamaan pitäjänkuvaukseen, 
joka on myöhemmin kaivettu 
esiin arkistoista ja julkaistu 
vuosikirjassa 1986 (myös eri-
painoksena).

uudemman ajan pitäjän-
kirjana voidaan pitää kaari 
utrion ja kai Linnilän teosta 
somero Viljan maa, joka il-
mestyi somerniemen kappeli-
kirkon 300-vuotisjuhliin 1982. 

Toisenlainen kotiseutukuvaus 
on manu kärjen pääosin ka-
meralla toteuttama somerolla. 
Viljanmaan arkea, satumaan 
juhlaa vuodelta 2009.

mikä merkitys on kotiseu-
tuoppaalla ja pitäjänkirjalla? 
Esko aaltonen sanoo asian 
kotiseututyön oppaassaan 
näin: ”kun kykenemme näke-
mään kotiseutumme yhdyssi-
teenä entisen ja nykyisyyden, 
luonnontilan ja kulttuurin, 
luonnon ja ihmisen, suvun ja 
yksilön välillä, silloin myös kä-
sitämme sen oikeana elämän-
muotona, josta voi puhjeta 
seudun henkinen voimanläh-
de. silloin myös kykenemme 
näkemään eläviin, ihmisiin, 
laajasti koko nykyaikaan ja 
vielä tulevaisuuteenkin. koti-
seudun tuntemus taas johtaa 
kansakunnankin itsensä tun-
temiseen.”

Kustaa Hossin laatima Someron Kotiseutuoppaan suunnitelma.
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olin tullut paikkakunnalle 
somerniemelle porilaisen 
metsäyhtiön palvelukseen. 
kauniina syystalven päivä-
nä sain kuulla, että erään 
talon vanha isäntä oli koh-
dannut maallisen matkansa 
pään. Tieto oli minulle hyvin 
ikävä ja koskettava, koska 
olin tutustunut häneen jo 
lähemmin. Hänen silloin jo 
hyvin kunnioitettuun ikään 
ehtineen ja minun nuoren 
miehen välille oli muodostu-
nut lämmin ja luottavainen 
tuttavuus. omaiset päättivät 
pitää muistotilaisuuden vai-
najan kotona. Eräälle vainajan 
omaiselle oli hankittu nuori 
hevonen, eikä ollut ketään, 
joka olisi sen valjastanut ja 
ajanut matkan kirkolle siu-
naustilaisuuteen. koska olin 
halukas saattamaan vainajaa 
viimeiselle matkalle, annoin 
ymmärtää, että minulla oli 
sunnuntaipäivä aikaa tulla 
kyytimieheksi. 

kyseisenä sunnuntaina 
lähdimme hyvissä ajoin mat-

Aarre Harju

Ensi kertaa pappia kyydissä

kalle. Hevonen oli nuori 
ja ajamaton, joten matka 
sujui nopeasti. Yritin kai-
kin tavoin hillitä hevosen 
menoa, sillä olisi ollut no-
loa, suorastaan vastuutonta 
kiinnittää hikinen hevonen 
puomiin, koska viivyimme 
pidempään.  kirkossa  oli 
ensin  jumalanpalvelus ja 
sen jälkeen siunaustilaisuus. 
Ehdimme  kirkolle hyvissä 
ajoin, eikä puomissa ollut 
kuin yksi hevonen. omaisilla 
oli aikaa käydä hiljentymässä 
arkun äärellä. 

kirkossa sijoituin lähelle 
sivuovea, sillä oli aikomus 
käydä välillä katsomassa he-
vosta. Rovastin saarnan jäl-
keen oli pidempi virsi, silloin 
toteutin aikeeni. Puomi oli 
täynnä hevosia, ajokkini oli 
ollut levoton ja potkinut 
heinät jalkoihinsa, selässä 
ollut loimi roikkui toisen 
kiinnityksen varassa. an-
nettuani heiniä ja sidottuani 
loimen uudelleen, riensin 
takaisin kirkkoon. Virsi oli 

jo päättynyt, mutta suntio 
jatkoi  kolehdin  keruuta. 
kirkossa oli runsaasti seura-
kuntalaisia. siunaustilaisuus 
oli todennäköisesti pannut 
liikkeelle väkeä. 

Jumalanpalveluksen jäl-
keen menimme hakemaan 
arkkua ruumishuoneelta, 
joka oli melkoisen matkan 
päässä mäen alapuolella. 
kantajat olivat hyväkun-
toisia, joten pääsimme ylä-
mäestä ja kirkon portaista 
ongelmitta. Ristikäytävällä 
oli arkku käännettävä, jotta 
arkku tuli alttarille oikein 
päin. siunauksen jälkeen 
vainaja kannettiin ja lasket-
tiin haudan lepoon. kantajat 
loivat haudan umpeen ja 
muodostivat kummun, joka 
peitettiin kuusen havuilla ja 
niiden päälle laskettiin muis-
tokukat. Viimeksi lauletun 
virren jälkeen rovasti kutsui 
omaisten puolesta kaikkia 
saapumaan muistotilaisuu-
teen vainajan kotiin. suruta-
lon tilavat huoneet täyttyivät 

ääriään myöten vieraista. 
isäntä toi hevosella rovastin 
ja ruustinnan juhlistamaan 
muistotilaisuutta. Pappilan 
väkeä kohtaan osoitettiin 
kunnioittavaa arvonantoa. 
Heidän astuessaan huonee-
sen vilkas keskustelu päät-
tyi, pyyhkäistiin hiuksia ja 
ryhdistettiin istuma-asentoa. 

omaiset olivat pitäneet 
huolen, ettei vieraiden, jot-
ka olivat jo aamulla varhain 
lähteneet jumalanpalveluk-
seen, tarvinnut kauan olla 
nälkäisinä. Pöytä oli katettu 
parhailla mahdollisilla ko-
tona valmistetuilla maa-
laisherkuilla.   muistotilai-
suudesta muodostui harras 
ja tunnelmallinen rovastin 
ja ruustinnan puheiden ja 
lomassa laulettujen virsien 
myötä. keskuudestamme oli 
poistunut läheinen omainen 
ja kylän keskeinen henkilö. 

siihen aikaan oli tapana, 
että kun rovasti oli saapu-
nut lähitaloon, pyydettin 
häntä suorittamaan kaste-

kuva Rudolf koivu
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sen jälkeen rovasti tuli rekeen, 
kengät puhdistettin lumesta  
ja  matka  jatkui. Rovastin 
arkuus vieläkin ihmetytti 
minua. 

olimme sivuuttaneet naa-
purikylän ja olimme jälleen 
metsätaipaleella. ilta oli jo 
pimentynyt. Yhtäkkiä pi-
mennosta tuli mies, joka tie-
dusteli, meneekö hevosmies 
tätä tietä takaisin ja pääseekö 
paluumatkalla kyytiin. Vas-
tasin niin olevan tarkoitus 
ja kyytiin kyllä pääsee, sillä 
reessäkin on paluumatkalla 
jo tilaa. Pappilan väelle tuli 
kova huoli, millä minä selviän 
siitä humalaisesta miehestä. 
sekin aiheutti miettimistä, 
kuka mies oli ja kuinka hän 
tiesi minun palaavan takaisin. 
mies vaikutti pappilanväestä 
aivan vieraalta.

korkeat  kuuset  loivat 
tummat siluettinsa pimes-
sä illassa kun  saavuimme 
pappilan portille.  Rovastin 
neuvojen mukaan osasin oh-
jata hevosen oikeasta paikasta 
sisäänkäynnin kohdalle. En-
nen lähtöäni paluumatkalle 
pidettiin lyhyt rukoushetki, 
että  minä  onnellisesti  sel-
viäisin  siitä  humalaisesta 
miehestä.

se rukous oli mennyt 
perille, sillä ehdittyäni mie-
hen kohdalle, havaitsin, ettei 
hän ollutkaan humalassa. 
Rekeen tullessaan hän esit-
täytyi työmieheksi siitä su-
rutalosta, josta juuri olin 
pappilan väen palauttanut. 
sanoin miehelle, että rovasti 
ei oikein tunne lampaitaan, 
kun luuli sinuakin humal-
tuneeksi vieraspaikkakunta-
laiseksi. uusi kyydittävä oli 
melkoinen tarinankertoja, 
joten paluumatka kului kuin 
huomaamatta hevosenkin 
rientäessä reippaammin tal-
liaan kohden.  Talon väki oli 
pitänyt huolen, että saimme 
vielä syödä itsemme kylläi-
siksi jäljelle jääneestä ruuasta. 
näin tämä vaiherikas matka 
ensi kertaa pappia kyydissä 
päättyi onnellisesti.  

toimituksia. niin tähänkin 
tilaisuuteen oli tuotu kolme 
pienokaista   kastettavaksi 
ja otettavaksi seurakunnan 
jäseneksi. surutilaisuudesta 
muodostui näin myös ilon 
juhla. 

näissä merkeissä alkutal-
ven iltapäivä kului. alkoi jo 
hämärtää ja pappilan väelle 
tuli kotiinlähdön aika. isäntä 
tuli puheilleni selittäen, että 
on sukulaisia ja vieraita, joita 
hän ei ole tavannut pitkään ai-
kaan. olisi sopimatonta jättää 
heidät ja lähteä pappilan väkeä 
kyytiin. Hän kysyi voisinko 
minä lähteä. no, mikäpä 
siinä, en ole ennen ollutkaan 
pappia kyydissä. menin hake-
maan jälleen nuorta hevosta. 
Eipä muuta kuin pappilan 

pariskunta istahti reen taka-
penkille lämpimästä tuotujen 
vällyjen alle. kuskipoika hyp-
päsi etupenkille ja lähdettiin 
kohti pappilaa. 

kohta alkumatkasta alkoi 
kyselyjen sarja: kuka kyy-
tipoika on, mistä on, onko 
vainajan sukulaisia. kyllä-
hän rovasti sen huomasi, 
ettei kyytipoika ollut hänen 
rippikoululaisiaan. Heidät 
hän tunsi vuosien takaa. 
metsäyhtiöiden majoitus-
parakkien kohdalle saavut-
tuamme sanoin majailevani 
siellä toistaiseksi, on ainakin 
kahden vuoden komennus. 
siitä vasta keskustelu alkoi, 
kysymyksiä tuli molemmilta, 
joihin en kaikkiin osannut 
vastata. Helpompi oli vastata 

kysymykseen, mitä työmie-
het tekevät iltasella. ilta kului 
työkaluja kunnostaessa ja 
varusteita kuivatellessa. mi-
nulla oli tilat työnjohtajan 
parakissa ja meidän aikamme 
kului kirjallisissa tehtävissä. 
Työnjohtajan parakista oli 
ohuella pahviseinällä erotet-
tu  miehistön  ruokailutilat. 
olin sijoittanut radioni niin, 
että se kuului ruokailutilan 
puolelle. siellä oli miehistöllä 
mahdollisuus kuunnella ra-
dio-ohjelmaa ja lukea lehtiä.

keskustelun aihe muuttui 
kun olimme tulleet jyrkän 
mäen päälle. olin poikennut 
päätieltä kapeammalle talvi-
tielle, joka lyhensi matkaa. 
Rovasti pyysi pysäyttämään, 
että hän pääsee reestä pois. 
Rovastin mielestä mäki oli 
niin jyrkkä, ettei hevonen 
voinut näin raskasta kuormaa 
pidätellä. olin mennyt tästä 
jo aamulla täydellä kuormalla, 
eikä ollut mitään vaikeuksia. 
Hevoselta voi valjaat pettää tai 
jalat luistaa jyrkässä mäessä, 
jos se ei pystykään pidättä-
mään, niin syöksymme mäen 
alla olevaan ojaan, oli rovastin 
mielipide. Ruustinna sitä vas-
toin pyysi saada jäädä rekeen, 
sillä hänellä oli matalat ken-
gät. ”kyllä rovastinkin sopii 
tulla rekeen”, minä suostut-
telin. ”Hevonen on uudessa 
talvikengässä ja valjaatkin 
on uusittu hevosen myötä.” 
koska ruustinna ei saanut 
miestään viereensä, lähdimme 
kahden laskeutumaan mäkeä 
alas. Rovastin epävarmuus sai 
minut miettimään, oliko hän 
saanut jonkinlaisen viestin, 
että matkalla tapahtuisi jokin 
onnettomuus, eikö hän sitten 
olisi ottanut vaimonsakin pois 
kyydistä tai käskenyt minun 
palaamaan päätielle. Hyvin 
kuitenkin pääsimme mäen 
alas. Pysäytin hevosen ennen 
siltaa ja jäimme odottamaan 
rovastia, joka liukasteli mäkeä 
alas. Reen luo ehdittyään hän 
käski vielä ajamaan sillan yli. 
Ei rovasti vieläkään luottanut 
hyvään tuuriin. sillan ylityk-

Somerniemen rovasti Sorsavirta antaa tyttölapselle nimen 
vuonna 1959. – Kuva Aarre Hammaren.
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”kyltyyri! kyltyyri kyltyyri!” / 
Tuo huuto on suomessa syyri, 
/ mut mitä se on se kyltyyri? / 
kas, siinäpä pulma on jyyri”, 
irvisteli Eino Leino aikoinaan. 
kun muutin kaksi vuotta 
sitten Pohjois-karjalasta so-
merolle, tiesin jo, että täällä 
tehdään muutakin kuin vaa-
litaan unto monosen ja Rauli 
Badding somerjoen muistoa. 
Visiitit tänne olivat riittäneet 
vakuuttamaan virkeästä mu-
siikkielämästä, mutta vasta 
muutto antoi tilaisuuden ko-
kea muutakin kuin somero 
soikoon -tapahtuman.

silti ajattelin, että juure-
vassa maatalouspitäjässä kult-
tuuria saatetaan yhä vieroksua, 
pitää jonninjoutavana taitei-
luna tai muuna himphamp-
puna. En siis syöksynyt kädet 
levällään ja pää edellä mukaan 
someron kulttuurielämään. 
kerrankin päätin ensin kat-
sella ja kuulostella rauhassa. 

Ensimmäinen etappini 
oli pääkirjasto. se lumosi 
minut alusta alkaen monipuo-
lisella tarjonnallaan, palvelun 
ystävällisyydellä ja ripeällä 
toiminnalla. kriitikko tuskin 
ehtii saada sähköpostiinsa 
lehdistötiedotteen uutuus-
kirjasta, kun sen jo löytää 
kirjastosta. Viimeksi näin 
kävi kate Bushin elämäkerran 
kohdalla. Vähäinen merkitys 
ei ole myöskään sillä, että yksi 
kirjastonhoitajista on Risto 
Rasa, joka lukeutuu suomen 
sympaattisimpiin luontoru-
noilijoihin. kirjaston yläparvi 
taipuu moneksi: siellä on tilaa 
vaihtuville kuvataidenäyt-
telyille, ja siellä järjestetään 
muun muassa luentoja sekä 
konsertteja.

kansalaisopistossa paikalli-
suus on huomioitu esimerkiksi 
luennoilla, jotka käsittelevät 

Ihmisen näköistä 
kulttuurityötä

Eija Komu

somerolaisia kirjailijoita ja ku-
vataiteilijoita. Laajasti ottaen 
ihmisen kulttuurijalanjälki on 
toki pitkä; siihen kuuluu kaik-
ki se, mitä ihminen toiminnal-
laan muokkaa. ”agriculture” 
ja iTE-taide kohtaavatkin 
maaseudulla toisensa uusia, 
yllättäviä näkökulmia luoden.

Näyttäviä näyttelyitä
someron kulttuuriyhdis-

tysten runsaus yllätti. meni 
jonkin aikaa ennen kuin or-
ganisaation rakenne selkisi 
minulle. sitä mukaa opin 
mieltämään kiiruun talon 
someron kulttuurin ydinpai-
kaksi. someron kulttuuri ry 
on paitsi aktiivi toimija myös 
toiminnan mahdollistaja. su-
viheinäviikko kasvoi viime 
kesänä kahdeksi viikoksi, ja 
tapahtumia riitti niin, että 
välillä runsaudenpula yllätti.

kesä oli muutenkin ylen-
palttinen. silmä lepäsi erikois-
näyttelyissä. kaija aarikan 
elämäntyö oli esillä Hovilan 
kartanossa. Liisa Vitalia muis-
tettiin paitsi näyttelyn myös 
Leeni Tiirakarin luennon ja 
kirjan avulla. kivimeijerin 
Jäätulituolissa oli tarjolla Pek-
ka Ervamaan, antero kareen, 
Yrjö kukkapuron ja stuart 
Wreden taideteoksia. Yksi-
tyiskohtana huomautetta-
koon, että Yrjö kukkapuron 
somero-tuoli osoittautui kävi-
jäystävälliseksi, ja ystävällinen 
oli myös tuo maailmankuulu 
muotoilija piipahtaessaan 
näyttelypaikalla.

somero-seura on perin-
teisesti pitänyt huolen myös 
museoinnista. nykyajan vaa-
tima arkistomateriaalin digi-
tointi on työlästä puuhaa, ja 
koko seuran toiminta vaatiikin 
runsaasti pyyteetöntä talkoo-
mieltä.

näyttelypaikkana ei pidä 
unohtaa myöskään svensso-
nia. Pienimuotoiset näyttelyt 
ja arjen hyväntekeväisyys ovat 
sen vetonauloja. somerolla 
tehdäänkin ihmisen näköistä 
kulttuurityötä. Yksi valta-
kunnallisesti tunnetuimmista 
esimerkeistä on kai Linnilän 
ja kaari utrion lempilapsi 
amanita ”pieni on kaunista” 
-tunnuslauseellaan. Pienkus-
tantamo satsaa laatuun.

Omilla juurilla 
omin jaloin

kun ajattelin etukäteen 
someroa evakkopitäjänä, luu-
lin, että muolaalaisuus näkyy 
täällä syväjäädytettynä kerros-
tumana, jota sulatetaan aino-
astaan juhlapäivinä mölkkype-
lin tai vastaavan tuoksinassa. 
Evakkovaellus osoitti, että 
karjalaisuus on somerolla voi-
makkaasti tätä päivää ja tun-
tuma omiin juuriin on vahva. 
kokemukseni mukaan ilo elää 
täällä railakkaammin kuin 
Pohjois-karjalassa. somero-
laisten väitetty pidättyväisyys 
ei ole minua häirinnyt. kun 
täällä kierrellään ja katsellaan 
aikansa eikä heti kapsahdeta 
kaulaan, myös omat odotuk-
set ja sitä mukaa pettymykset 
pysyvät mitoissaan.

Tupanäyttämön viimeke-
säinen näytelmävalinta, kari 
Hotakaisen sydänkohtauksia, 
oli tragikoomisuudessaan en-
nakkoluuloton. ilahduttavaa 
on myös se, että pienten näyt-

telijöiden teatterikasvatus on 
saanut hyvän alun Jaatilassa. 
Bändeillä on hyvät treeniti-
lat, ja nuorten muusikoiden 
kouluttamiseen satsataan niin 
klassisessa musiikissa kuin 
rockissakin.

korkeatasoisia konsertti-
vierailuja riittää joka vuoden-
ajalle. Talvella häikäisi mezzo-
sopraano Galina sidorenko, 
kesällä walesilainen kuoro. 
Tähtiä riittää omastakin takaa. 
Esimerkiksi pianisti-säveltäjä 
arto koskisen konsertti on 
aina tapaus henkistyneisyy-
dessään.

mielestäni somerolla on 
kulttuuritarjontaa suorastaan 
yltäkylläisesti. Pienillä paik-
kakunnilla on tosin yleensäkin 
kaksi kompastuskiveä, eikä 
somero ole vapaa kummasta-
kaan. Ensinnäkään kulttuuri 
ei saisi maksaa mitään. Tämä 
näkyi viime kesänä aarikan 
näyttelyn pääsylippuhintojen 
aiheuttamissa puuskahduk-
sissa, vaikka hinta oli vähin-
täänkin kohtuullinen, ellei 
suorastaan halpa. Toiseksi: 
hyväksyntää ollaan herkästi 
kerjäämässä Helsingistä. kun 
joku somerolainen tai jokin 
somerolainen tuote on esillä 
Helsingissä, se alkaa kelvata 
täälläkin, vaikka vierastusta 
tai ennakkoluuloja olisi ai-
emmin ollut. Jospa voisimme 
vapautua tästä! samalla vapa-
uttaisimme voimavaroja siihen 
oleelliseen: kulttuurityöhön 
ihmisestä ihmiselle. 

Kiiruun talo.
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ilta hämärtyy. Taivaanran-
nassa näkyy kalpea auringon 
kajo sen painuessa metsän 
taa. ulkona on napakka 
pakkanen, joka on jäädyt-
tänyt ikkunaruudut reilusti 
yli puoleenväliin kauniiksi 
jääkukiksi. Tuvassa on rau-
haisa tunnelma. on syöty 
iltaruoka, on pantu astiat 
pestäviksi tiskipöydälle ja 
pöytä siistiksi. kissa kiipeää 
uuninpankolle ja asettuu 
keräksi kietoen hännän etu-
tassujen päälle. mammalla 
on vielä asiaa navettaan. isä 
kuuntelee uutisia kamarissa, 
sieltä tosin kuuluu hetken 
kuluttua tasainen kuorsaus. 
Veli  loikoilee tu-
van  penkillä, 
mutta   äkkiä 
hän  nousee 
ylös, venyt-
telee ja läh-

Heljä Reponen

Sukset

tee ulos. Tulee hetken päästä 
takaisin sisälle kädessään 
pari koivuista lankun pät-
kää. sanoo: ”no niin, Heljä, 
mitä jos otettaisiin näistä 
ulos sinulle sukset.” 

sukset!  omat,  uudet 
minulle! onko se tosissaan? 
Veljellä on naamallaan mui-
kea ilme kun hän muina 
miehinä astelee höyläpenkin 
luo, suunnittelee, mittailee 
ja kirveellä veistäen alkaa 
hahmotella  mallia.  Hän 
aloittaa höyläämisen niin, 
että ihanat, kippurat las-
tut putoilevat lattialle. ne 
tuoksuvat hyvälle, kuivalle 
puulle. 

sinä iltana ei vielä val-
mista tule. Ei siinä montaa 

iltaa mennyt, kun ne suk-
set sieltä löytyivät. Poh-

jaan vuoltiin olasuo-
ma ja jalan kohdalle 
pyörän päälikumista 
astinpaikka ja nahka-
remmi, johon jalka 
asetetaan. Vielä piti 
kärjet saada kippu-

raan, niinpä sukset 
laitettiin   muottiin 

puristuksiin  useaksi 
päiväksi. 

sukset tervattiin alta 
ja päältä. Terva tuoksui 

hyvältä, kirpeältä ja raik-
kaalta. Lopulta sukset olivat 
valmiit. 

”menepäs nyt kokeile-
maan”, sanoi veli myhäil-

len. En kahta kehotusta 
tarvinnut, äkkiä ulko-

vaatteet ylle ja me-
noksi. Hämillinen 

kiitoksen tapai-
nen ynähdys ja 

sitten suksille. 
kyllä ne olivat hie-

not ja luistavat.

Vanhalan Teppo vietti yksi-
näisen miehen elämää har-
maassa mökissään. meillä 
Teppo oli tuttu vieras, kun 
hän pyhäaamuisin laittautui 
radiokirkkoon. Tuli ajoissa, 
jotta ehti saada pullakahvit 
ennen kirkonmenojen alkua. 
Jos ei juttua aina riittänyt, 
toisteli tuttua hokemaansa: ” 
Jaa jaa, sanoi jakaja, kun luu 
kätehen jäi.”

isä tiesi kertoa, että joskus 
kolmekymmenluvulla Teppo 
kierteli reppuryssänä talosta 
taloon. myytävät kankaat oli 
pakattu valtavaan nyyttiin, 
jota mies kantoi selässään. oli 
kerrankin tullut Vikstedtin 
taloon, jossa isäni muiden 
renkien mukana ihmetteli 
Tepon raskasta nyyttiä. Voi-
mansa tuntien Teppo lupasi 
koko nyytin tavaroineen, jos 
joku miehistä pystyy yhdellä 
heilautuksella sen heittämään 

Reijo Siltasaari

” Jaa jaa, sanoi jakaja…” 
– tuttuja rautelalaisia

selkäänsä. Yritti ja epäon-
nistui siinä monikin mies. 
Lopuksi Teppo heitti nyytin 
selkäänsä kuin tyhjää vaan ja 
lähti tallustelemaan seuraa-
vaan taloon. 

Vanhoilla päivillään Tep-
pokin vielä joutui naisen 
pauloihin. oikein avioitui 
Hilma-nimisen lesken kanssa. 
se ikäihmisten naiminen ei 
silloin ollut ihan jokapäiväis-
tä. Riitti ainakin juttua kylän 
muijille ja vähän miehillekin. 
Joku koiranleuka oli ollut 
kuulevinaan, kun tuore avio-
pari iltahämärässä astuskeli 
pakkasen puremaa kylätietä. 
Tepon harvaan astuessa saap-
paiden alla narskuva lumi 
sanoi selvästi: karun kauppaa, 
karun kauppaa. Vieressä tep-
sutti Hilma vikkelillä jaloil-
laan: tehty kun tehty, tehty 
kun tehty.

Ammattiveli Pedri Petäjä Pohjois-Karjalasta.

Matleena hiih-
tolenkillä, välillä 
pitää tarkastella
mäystimien kuntoa.
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Vanhan  ajan  pirtissä 
oli lieden kulmalla raakku 
(kraakku, krakku, kraaku, 
raaku, patakoukku).

sen muodosti lieteen 
muurattu kiinteä tolppa ja 
kolmionmuotoinen padan 
kannatin, jota voitiin liikut-
taa ylös ja alas, sekä kääntää 
sivulle tarpeen mukaan. Läm-
mön säätö toimi paremmin 
kuin nykyajan sähköhellassa. 
kun pataa raakkuineen siirsi 
kauemmas tulesta, se oli heti 
viileämmässä. Jos sähköhellan 
nappulaa kiertää pienemmäl-
le, kestää jonkin aikaa ennen 
kuin levy jäähtyy. 

Raakussa riippui pata, 
noin puolimetrinen kallis 
perintökalu. muutamissa 
säilyneissä perunkirjoituksissa 
sen arvo oli suurempi kuin 
lehmän. Raakku patoineen 
kääntyi tolppansa ympäri, jol-
loin voitiin kaataa perunoiden 
keitinvesi pois. Vesi kaadettiin 
tietenkin lehmän tai porsaan 
ämpäriin.

Raakku ei ole vielä ko-
konaan kadonnut historian 
hämärään. monessa talossa 
on avotakka ja sen koristeena 
raakku. Liesi, johon raakku 

Olavi Virtanen

Haahla ja raakku

liittyi, oli yleensä varustettu 
savupiipulla.   savupirtissä, 
jossa  ei piippua ollut, oli 
padan ripustimena haahla 
(hahla, hahlo, hoahla, huahla, 
keittokokka). se edellytti toi-
senlaista rakennetta pirtissä. 
orret pirtin lakeisessa oli 
sijoitettava kohtisuoraan lie-
teen nähden. ne valmistettiin 
juurineen kaadetuista puista 
selällään olevan L-kirjaimen 
muotoiseksi. orsien pirtin 
puoleisessa päässä olivat lei-
pävartaat ja lieden puoleisessa 
päässä haahlaorsi.

itse  hahlan  muodosti 
kaksi rautaosaa: litteästä rau-
dasta taottu runko, jossa oli 
viisisenttisiä vinohampaita ja 
yläpäässä sirppimäinen kouk-
ku, joka sopi haahlaorteen. 
alapäässä oli pieni rengas, 
joka läpi kulki pyöreä rau-
tatanko. Tangossa oli kouk-
ku pataa varten ja yläpäässä 
soikea rengas, jolla se liittyi 
rungon vinohampaisiin. näin 
haahlaa voitiin pidentää ja 
lyhentää siirtämällä rengasta 
sopivaan hampaaseen. Pituus 
vaihteli 50–150 senttimetriä 
eli haahla tilattiin sepältä 
pirttiin sopivaksi.   Etäisyyttä 

tuleen säädettiin rullaamalla 
haahlaortta eteen tai taakse. 
Haahla ja raakku saattoivat 
olla myös puusta tehtyjä. 
kun rauta oli kallista, tehtiin 
siitä vain tulen puoleinen 
osa. 

kieltolain aikaan joku 
keksi vielä uusiokäyttöä 
haahlalle. Viinapannu voitiin 
ripustaa kuusen oksaan kah-
den hylätyn haahlan avulla. 
silloin savu meni kuuseen, 
eikä vallesmanni voinut sitä 
havaita. 

nämä rautaromut on jo 
kerätty.  muutama sentään 
on jäänyt museoihin ker-
tomaan tarinaa menneistä 
ajoista.
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kalle oli täyttänyt kaksi 
vuotta, kun suurvaltapoli-
tiikka ajoi Euroopan valtiot 
elokuussa 1914 keskenään 
sotaan.

Venäjän menestys sodassa 
saksaa, itävalta-unkaria ja 
Turkkia vastaan oli vaih-
televaa, alun itä-Preussin 
katastrofin jälkeen tuli eri rin-
tamilla voittojakin. Venäläi-
sissä joukoissa niin rintamilla 
kuin siviilissäkin iti kuitenkin 
pinnan alla jo kapinan, val-
lankumouksen siemen.

maaliskuussa 1917 Ve-
näjällä alkoi vallankumous-
ten sarja, joka saman vuo-
den marraskuussa päättyi 
bolševikkien valtaannou-
suun. maaliskuussa valta 
riistettiin Romanovien su-
vulta, tsaarilta, ja vallan otti 
porvarillinen oppositio, jon-
ka johtoon nousi ruhtinas 
Georgi Lvov.

marraskuussa (vanhan 
venäläisen kalenterin mukaan 
lokakuussa) 1917 bolševikit 
vuorostaan kaappasivat vallan, 
johtajanaan Vladimir iljitš Le-
nin. saman vuoden joulukuun 
kuudentena päivänä suomi 
julistautui itsenäiseksi, minkä 
julistuksen bolševikkijohtaja 
Lenin hyväksyi ja allekirjoitti. 
allekirjoittajien joukossa on 
myös nimi, joka myöhemmin 
pyrki voimallisesti puuttu-
maan suomen suvereniteettiin 
itsenäisenä valtiona. Hän oli 
Josef stalin.

Pieni kalle-poika oli elä-
nyt elämänsä ensimmäiset, 
lähes kuusi vuotta, Venäjän 
alamaisena suomen suuri-
ruhtinaskunnassa.

itsenäisen suomen alku-
taival oli vaikea. katkeruutta 
pitkälle tulevaan loi talvella 
1918 syttynyt sota. sisällis-
sota, vapaussota, veljessota, 
kansalaissota,  kapina – veri-
sellä yhteenotolla on monta 
nimeä, ehkä neutraalein ja 
vähiten tunteita nostattava 
on ensiksi käyttämäni termi 
sisällissota tai maailmanlaa-
juisena tunnetuista englan-
ninkielisistä sanoista civil war 
kääntyvä suomenkielen sana 
kansalaissota. kapina lienee 
tietyssä mielessä kyseisen 
yhteenoton oikeudellinen 
nimitys, nousivathan siinä 
punaiset kaartit juuri syn-
tynyttä, joskin vielä hyvin 
orastavaa, virallista valtioval-
taa vastaan.       

kevättalvella 1918 kalle 
oli jo täyttänyt kuudennen 
ikävuotensa. Hänen muis-
tiinsa on jäänyt valtava rä-
jähdys, joka vavisutti seutua. 
Räjähdyksen synnyttämän 
tärähdyksen voimasta Riikka-
tädin mökissä rämähti sei-
nään saranoitu ja alapuolelta 
tuettu klahvihylly alas, pu-
dottaen kaikki siihen pinotut 
astiat ja kahvinkeittovälineet 
lattialle ankaran kilinän ja 
särkyvän posliinin äänen 
säestämänä. Tärähdyksen 

aiheutti räjähdys, jolla pu-
naiset tuhosivat Hovirinnan 
jykevän kivisillan vetäytyes-
sään Turun suunnalta kohti 
Hämeenlinnaa. Räjäytyksen 
jälkeen, huhtikuussa 1918, 
kalle oli tätinsä ja setänsä 
kanssa ”evakossa” Vainioilla, 
joiden mökki oli kauempana 
tiestä kuin heidän oma mök-
kinsä. Tienvarren asukkaat 
tunsivat pelkoa sitä kulkevia 
aseistettuja joukkoja kohtaan, 
olivatpa asukkaat tai tietä 
kulkevat joukot sitten väril-
tään punaisia tai valkoisia. 
kylälle, niin kuin kaikkialle, 
oli kiirinyt kauhutarinoita 
joukkojen  harjoittamasta 
silmittömästä väkivallasta. 
Hämeen Härkätietä, Turusta 
Hämeenlinnan suuntaan, 
vaelsi tuohon aikaan tuhansia 
punapakolaisia todennäköi-
senä pyrkimyksenään pääsy 
itä-suomeen, vielä punaisten 
hallussa olevalle alueelle, tai 
jopa pääsy Venäjälle.

sodan jälkeen punavan-
git korjasivat, tai oikeastaan 
rakensivat Hovirinnan sillan 
uudelleen. Vangit oli majoi-
tettu maamiesseurantalol-
le, tietysti asiaankuuluvasti 
vartioituna. Pikkupojista 
oli jännittävää seurata van-
kien ja vartijoiden elämää, 
miten vartijat aina aamulla 
johdattivat vangit muodossa 
marssien työmaalle ja ilta-

sella taas lukkojen taakse 
maamiesseurantalolle. Talo 
sijaitsi aivan kallen kotimö-
kin naapurissa, samalla puo-
lella kylää halkovaa Hämeen 
Härkätietä, ainoastaan velton 
kivenheiton matkan päässä.

kalle  muistelee  sillan 
korjaustyön epäonnistuneen 
siinä suhteessa, että veden 
virtaama sillan alitse pieneni, 
kuristui, aiheuttaen veden-
pinnantason nousua vesistön 
yläjuoksulla, somerniemellä. 
asiaa taidettiin ratkoa oikein 
raastuvassa, tai jossakin vesi-
oikeuksia käsittelevässä ins-
tanssissa, somerniemeläisten 
isäntien valituksen pohjalta. 
somerniemeläiset voittivat 
käsittelyn ja silta jouduttiin 
korjaamaan eli rakentamaan 
uudestaan.

Hovirinnan kosken ylä- ja 
alapuolella olivat lampareet, 
joissa Pitkäjärven pikkupojat 
kävivät ongella. onkiminen 
oli hauskaa kesäpäivän puu-
haa ja ajankulua. Riikka-täti 
ei oikein ymmärtänyt, tai ei 
arvostanut kalaruokaa, niin-
pä kalle aina antoikin onki-
mansa saaliin räätäli Tuomi-
sen vaimolle, jolle kelpasivat 
särjetkin. särjistä ne tuolloiset 
onkimalla saadut kalansaaliit 
pääsääntöisesti koostuivat, 
joskus tuli myös jokunen lah-
nanlitukka. kallen mielestä 
pitkäjärveläiset eivät oikein 

Kalle Listomaan kertomaa

Matti Sjöberg

Katkelmia Kalle Listomaan lapsuudesta

Hovirinnankosken vanha silta. Kuva on osa vanhasta posti-
kortista. – Kortti K. Listomaan perikunta. 

Pitkäjärven Maamiesseuran talo. – Kuva Aira Salmisen.
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kaloista perustaneet. sotien 
jälkeen paikkakunnalle asu-
tetut siirtolaiset olivat paljon 
alkuasukkaita innokkaampia 
kalastajia. 

sisällissodan jälkeisinä 
vuosina, kun rajumpi yh-
teiskunnallinen ristiaallok-
ko oli tasaantunut, alkoivat 
työväenyhdistykset hiljalleen 
viritellä toimintaansa. Pitkä-
järven työväenyhdistyksellä 
oli vappuisin tapana marssia 
Rautelannummelle,   jossa 
oli juhlatilaisuus. Pikkupo-
jat, kalle muiden mukana, 
seurasivat mielenkiinnolla 
tapahtumia. Ei tilaisuuksien 
virallinen ohjelma juhlapu-
heiden pitäjineen lapsia kiin-
nostanut, vaan juhlien yleinen 
häly ja hälinä, joka niin paljon 
poikkesi tasaisesta arjesta ja 
sen harmaudesta. Juhlakentäl-
lä pikkupojat saattoivat päästä 
hyvinkin läheltä tarkastele-
maan tuohon aikaan muutoin 
niin perin harvinaisia autoja, 
automobiileja.

 Lapsuus sujui Riikka-tä-
din ja sedän pienessä mökissä. 
Välillä päivät täytti onnelli-
nen päivänpaiste, välillä päi-
viä varjostivat harmaat pilvet. 
Elämä eteni onnenhetkien 
ja murheiden vuorotellessa 
aivan kuten kenen tahansa 
elämä tänäkin päivänä, lähes 
sata vuotta myöhemmin. 
mökin ympärillä oli sen ver-
ran peltoa, noin yksi hehtaari, 
että omaksi tarpeeksi saatiin 
viljeltyä perunaa ja leipäviljaa, 
lähinnä ohraa ja vähän kau-
raa. Vilja jauhettiin myllyssä 
koskella, jonne sato, säkki 
tai kaksi, vietiin jonkun naa-
purinisännän viljakuorman 
mukana, koska omaa hevosta 
ei ollut. Tädillä oli tapana 
aamuisin herätä niin aikaisin, 
että hän näki Långsjön nave-
tan valojen syttyvän.

Riikka-tädillä oli myös 
lehmä ja porsas. Lehmä sai 
laiduntaa kesäisin korpilon 
metsässä. Lehmä oli yöt koti-
navetassaan, jossa se aamuisin 
ennen laitumelle vientiä ja il-
taisin laitumelta tuonnin jäl-
keen lypsettiin. kalle muistaa 
yhden, hänen tehtäväkseen 
annetun lehmännoudon, 

jolloin lehmä pääsi häneltä 
karkuun. kalle-poika tuli 
itku kurkussa kotiin ja kertoi 
hukanneensa lehmän. Riik-
ka-täti lohdutteli murheen 
murtamaa poikaa ja lähti kat-
selemaan, mistä lehmä löy-
tyisi. Ei mennyt kauaakaan, 
kun Riikka-täti jo palasikin 
kotimökille karkumatkalla 
ollutta lehmää koivuvitsalla 
paimentaen. Lehmän nä-
keminen ja sen kotiinpaluu 
saivat taas kalle-pojan kasvot 
loistamaan. kallen kultelassa 
asuva äiti tuki rahallisesti 
Riikka-tädin ja kallen niuk-
kaa toimeentuloa sen minkä 
omasta palkastaan pystyi.

kuten aikaisemmin ker-
roin, Pitkäjärven paikka oli 
vähän  runsaan  hehtaarin 
kokoinen, ja tontti ei aivan 
ulottunut maantielle saakka. 
sotien jälkeen maan totutel-
lessa taas rauhan tilaan kalle 
sai ostettua tontin ja tien 
välisen maakaistaleen. Ei hän 
sitä sinäänsä mihinkään tar-
vinnut, mutta hänestä tuntui 
mukavammalta, kun tontti 
alkoi heti tien laidasta.

Vielä 1900-luvun alussa 
polkupyörät olivat melko 
harvinaisia kulkuneuvoja, 
ainakin tavallisen kansan pa-
rissa. niinpä pitkiäkin mat-
koja kuljettiin jalan. Talvis-
aikaan sukset tai potkukelkka 
jouduttivat matkantekoa. 
kalle muistelee Pitkäjärveltä 
someron keskustaan tehty-
jä matkoja, kymmenkunta 
kilometriä. Pienelle pojalle 
se oli pitkä matka, oli sitten 
kesä tai talvi. Joskus onnis-
tui saamaan hevoskyydin, 
useimmiten kysymyksessä oli 
postinkuljetusmatkalla ollut 
valjakko.

monen monet kerrat kal-
le taivalsi tuon niin pitkältä 
tuntuvan matkan Pitkäjär-
veltä kultelaan, jääden aina 
joskus muutamaksi päiväksi 
äitinsä luokse tämän mök-
kiin. kallen äiti asui pienen 
pienessä yhden huoneen 
mökissä ”kuoppalanmäellä” 
ja kävi työssä piikana kallion 
talolla. kalle muistelee miten 
kalliot, nikolai ja Hilda, 
pitivät lapsista ja olivat aina 

kylän lapsille ystävällisiä. Hän 
viettikin äidin luona olles-
saan usein aikaansa kalliolla. 
Hänelle on jäänyt mieleen, 
miten talon emäntä aina 
ruokailun jälkeen tarkkaan 
huolehti siitä, että kaikki 
ruokailijat muistivat ennen 
ruokapöydästä poistumista 
kiittää nautitusta ruoasta, 
niin talon emäntää kuin 
Taivaan isääkin. kallion pa-
riskunta oli syvästi uskon-
nollinen. kalliolla oli tapana 
kutsua maakunnasta maal-
likkosaarnaajia kultelaan, 
jossa mattilan talon suuressa 
tuvassa pidettiin hengellisiä 
tilaisuuksia.

kallion pariskunnalla 
ei ollut omia lapsia, mutta 
heillä oli kaksi kasvatti- tai 
ottolasta: tyttö nimeltä saara 
ja vienankarjalainen poika 
anton Privalof. saara koulut-
tautui kansakoulunopettajak-
si toimien opettajana muun 
muassa salossa. kalliot kou-
luttivat myös antonia, joka 
kansakoulun jälkeen kävi 
oriveden kansanopistoa. an-
tonin opiskelu lienee liittynyt 
jollain tapaa maanviljelyk-
seen. anton oli kulkeutunut 
suomeen hyvin nuorena, 
ehkä Venäjän vallankumo-
uksen pyörteissä, tai ehkä 
suomalaisten heimoaatteen 
innoittamina Vienan karja-
laan tekemän vapaajoukko-
jen ”vapautusretkikunnan” 
mukana kevättalvella 1918 
tai varhaiskeväällä 1919, 
aunukseen suuntautuneen 
vastaavan ”vapautusretkikun-
nan” mukana.

Vartuttuaan   anton-
poikaa alkoi kalvata yltyvä 
koti-ikävä synnyinmailleen. 
Elettiin todennäköisesti 
1930-luvun alkuvuosia, kun 
nuoreksi mieheksi varttuneen 
antonin ikävä kulminoitui ja 
hän ilmoitti palaavansa ko-
tiinsa karjalaan, jossa valtaa 
pitivät neuvostot, neuvosto-
liitto. anton tuskin haikaili 
neuvostoliittoa, ainoastaan 
synnyinseutuaan, jonka hän 
mielsi oikeaksi kodikseen. 
Hän kertoi menevänsä kä-
kisalmeen, josta aloittaisi 
vaarallisen valtakuntien rajan 

ylityksen. anton lupasi, että 
perille päästyään kirjottaisi 
suomeen ystävilleen terveh-
dyskirjeen. antonin kirjettä 
ei kuitenkaan koskaan saa-
punut. Liekö onneton jäänyt 
rajaa ylittäessään kiinni ja 
joutunut stalinin vankileirien 
kurimukseen, tai suoraan 
teloitusosaston eteen, mikä 
lieneekin todennäköisin vaih-
toehto.

anton oli kutakuinkin 
saman ikäinen kuin kalle. 
Heidän vielä ollessa pikku-
poikia kallion isännällä oli 
talvisaikaan tapana järjestää 
kylän lapsille hiihtokilpailuja. 
ainakin kerran kalle onnistui 
voittamaan hiihdon, ja hän 
muistaa, miten kovin se otti 
antonin päälle. anton vetäy-
tyi muista erilleen ja kihersi 
itkua nieleskellen yksikseen 
tappion katkeraa kalkkia. 
Ei poika kuitenkaan itkua 
kauaa tihruttanut, kun joku 
uusi asia taas jo vei hänen ja 
muun joukon mielenkiinnon 
pois hiihtokilpailusta.

kalle muistaa myös mat-
kan, jonka hän kävellen tai-
valsi setänsä kanssa Pitkä-
järveltä kultelaan, äitinsä 
mökille. Äidin luona hoi-
dettiin ne asiat, jotka pitikin 
hoitaa, ja sitten lähdettiin 
paluumatkalle. Parivaljakko 
talsi yksitoikkoiselta tuntu-
vaa matkaa pitkin Hämeen 
Härkätietä, kumpainenkin 
omiin ajatuksiinsa vaipunee-
na. Joensuuhun (someron 
keskustaajama) saavuttuaan 
he poikkesivat seppä merisaa-
ren pajalle, joka sijaitsi suurin 
piirtein Joensuuntien ja Tu-
runtien risteyksen paikkeilla. 
merisaari takoi heille pyyn-
nöstä heidän odottaessaan 

Kirvesmies-puuseppä Jaak-
ko Saarisen vuonna 1916 
signeeraus Kalle Listomaan 
tuolissa. – Kuva M. Sjöberg.
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petkeleen, ”sallattipetkeleen” 
(rosolli), joka yhä on tallessa 
ja taitaa olla käytössäkin. Jos 
ei muulloin, niin ainakin jou-
lun alla petkelettä käytetään, 
kun on tapana valmistaa jou-
lupöytään kuuluvaa rosollia. 

Paljon myöhemmin sa-
maisen seppä merisaaren 
poika, joka oli jatkanut isänsä 
käsityöperinnettä toimien 
myös seppänä, suoritti so-
meron Linjan linja-auton 
bensiinitankin korjausta yh-
tiön talleilla. Bensiinitankki 
oli irrotettu autosta, ja seppä 
aloitteli korjaushitsausta. 
siihen aikaan hitsausmenetel-
mänä oli kaasuhitsaus, mutta 
olisi menetelmä ollut mikä 
tahansa, tuleva seuraamus 
olisi ollut samankaltainen. 
merisaari oli laittanut asiaan 
kuuluvat tummat suojalasit 
silmilleen ja asettautunut kai-
kin puolin hyvään työasen-
toon bensiinitankin viereen 
hitsauspolttimen palaessa 
sihisten ammattitaidolla sää-
detyllä sinertävällä liekillä. 
merisaaren mukana tullut 
pikkupoika pyöri jossakin ra-
kennuksen nurkissa. Välittö-
mästi, kun hitsauspolttimen 
liekki kohtasi bensiinitankin, 
kajahti hirmuinen pamaus. 
Tankkiin höyrystynyt ben-
siini räjähti. Varmasti tank-
kia oli yritetty ennen työn 
aloittamista jollakin keinolla 
huuhtoa, paineilmalla tai 
vedellä, siinä kuitenkaan 
onnistumatta. onnena on-
nettomuudessa oli vaurioiden 
vähyys: bensiinitankki tu-
houtui, sinkoutuen jonnekin, 
kuitenkaan kehenkään osu-
matta. Henkilöistä kukaan ei 
loukkaantunut. merisaarelta, 
ja varmasti joiltakin muilta-
kin lähettyvillä olleilta toden-
näköisesti vain meni kuulo 
joksikin aikaa. merisaaren 
vähän toivuttua säikähdyk-
sestä ja pölyn laskeuduttua 
hän alkoi etsiä poikaansa 
toisten ihmetellessä mihin 
bensiinitankki lensi. Poikaa 
ei löytynyt mistään ja sepän 
räjähdyksen kalventamat 
kasvot näyttivät hyvin huo-
lestuneilta. Loppujen lopuksi 

poika onneksi löytyi kotoaan, 
jonne hän oli kovasti pelästy-
neenä paennut.

Entisajan kyläyhteisöt oli-
vat hyvin omavaraisia erilais-
ten palveluiden suhteen. kalle 
muistaa muun muassa Pitkä-
järven kylältä räätäli Tuomi-
sen, joka räätälintöiden ohella 
hoiti parturinvirkaa, leikaten 
usein kallenkin tukan. kalle 
sanoo olleensakin ”oikeassa 
parturissa” vasta armeijaan 
lähtiessään, keväällä 1933. 
Tuolloin tukka vietiin millin 
koneella lähes päänahkaa 
myöten paljaaksi, klaniksi, 
joka oli armeijaan lähtijöillä 
tapana. Lieneekö ollut oikein 
niin ohjeistettu.

Paavali Lindstedt -niminen 
mies korjaili kylällä jalkineita, 
mutta varsinainen suutari oli 
Leonard Vastamäki. Vastamä-
ki oli myös oiva sukankutoja, 
jonka kudonnaiset olivatkin 
hyvin kysyttyjä.

Rakennus- ja puusepän-
töitä tekivät muun muassa 
saariset, isä ja kaksi poi-
kaa. Jaakko saarinen, pojista 
toinen, teki Riikka-tädille 
kolme ruokapöydän tuo-
lia. Yksi tuoleista oli pieni, 
nelivuotiaalle kallelle tar-
koitettu. Ylpeänä ikiomalla 
tuolillaan istuen hän söi ate-
riansa käyttäen patakaappia 
ruokapöytänään ja varmasti 
samaista patakaappia hän 
jonkin vuoden kuluttua käyt-
ti myös koulupöytänään. 
Jaakko saarinen on signee-
rannut tuolit vuonna 1916. 
Rakentaessaan Lehtimäen 
huvilaa saariset, isä ja pojat, 
asuivat Riikka-tädin mökin 
”porstuakamarissa”.

Jakalan Hermanni oli Tu-
run sanomien paikallinen 
asiamies. Työssään aktiivisena 
hän oli huolehtinut siitä, että 
Turun sanomat oli tilattu 
lähes jokaiseen mökkiin, 
siitä luettiin maailman asiat 
ja näin pysyttiin hiljalleen 
syntymässä olevan tietoyh-
teiskunnan syrjässä kiinni, 
ja maailman menosta suurin 
piirtein kärryillä. Jos lehteä 
ei jostakin syystä ollut tilat-
tu itselle, se pyrittiin käy-

mään lukemassa naapurissa. 
nykypäivästä poiketen oli 
kanssakäyminen naapureiden 
kesken tuolloin päivittäistä, 
jatkuvaa. Hermannin vaimo 
toimi uskonnollissävytteisen 
sanansaattaja-lehden asia-
miehenä. sanansaattaja tuli 
Riikka-tädillekin. Tädillä 
oli tuvan seinällä olevalla 
pienellä hyllyllä myös muu-
tamia uskonnollisia kirjoja. 
somero-lehti tilattiin mök-
kiin, kun se alkoi ilmestyä.  

kallen kotimökin naa-
purissa asuvalla Vainion 
perheellä oli suuri, paksu-
poskinen ruskea kollikissa. 
kolli mourusi nurkissa kaiket 
yöt, etenkin kevättalvella 
maaliskuussa, merkkaillen 
reviirejään. Päivisin Vainion 
emäntä käveli ympäri pihaa 
ja huuteli kovaäänisesti kollia 
sen nimellä. kissan nimi oli 
kalle ja sepäs harmitti pientä 
kalle-poikaa. kuinka joku 
voikaan olla niin typerä, että 
antaa kissalle nimeksi kalle!

Lapsuudestaan kalle muis-
taa myös Jakalan talossa viete-
tyt Jussi Vikstedtin ja manta 
Juseliuksen häät. mantan 
kasteessa saama nimi lienee 
ollut amanda, joka käyttö-
kielessä usein väännettiin 
manta-muotoon. manta oli 
Jakalan-talon tytär ja Jussi oli 
Rautelan Vikstedtin perheen 
kasvattipoika. Vikstedteillä 
oli useampia kasvattilapsia, 
joista arvo-niminen poika 
aikanaan jäi pitämään taloa. 
manta ja Jussi saivat Vik-
stedtin takamailta Vaurola 
-nimisen paikan, jonka pai-
kannimen he ottivat omaksi 
sukunimekseen. Häistä kal-
lelle on jäänyt mieleen miten 
vierasjoukko jo istui Jakalan 
salissa, kun sulhasmies Jussi 
tuli salin ovesta sisälle ken-
kälaatikko kainalossa ja käveli 
salin läpi mennäkseen salin 
peräseinällä olevasta ovesta 
pienempään kamariin, kama-
riin jossa jo valmiiksi puettu 
manta-morsian häntä odotti. 
Jussilla oli kenkälaatikossaan 
uudet patiinit, joita hän ei tu-
lomatkallaan ollut raaskinut 
laittaa jalkaansa.

Häissä oli jälkiruokana 
erinomaisen hyvältä maistu-
vaa, tuolloin ainakin maaseu-
dulla harvinaisempaa herk-
kua, jäätelöä. Tuota kylmää, 
kermaisen makeaa herkkua 
kalle sai tuolloin maistaa elä-
mänsä ensimmäisen kerran. 

säilötyn musiikkiviih-
teen nauttiminen (radio, 
levysoittimet) 1900-luvun 
alussa oli lähes mahdoton-
ta. Gramofonin esiasteen, 
metallisylinteriltä soittavan 
phonografin, saattoi löytää 
vain jostakin suuremmasta ja 
vauraammasta talosta. Vasta 
1920-luvulla ns. savikiekkoja 
soittavat gramofonit alkoivat 
pikkuhiljaa yleistyä. Tuolloin, 
1900-luvun alkukymmenillä, 
puhallinmusiikkiharrastus eli 
lähes kaikissa suomen kylissä 
hyvin voimakasta aikaa. oli 
kylä pienempi tai suurempi, 
löytyi sieltä ainakin yksi pu-
hallinorkesteri, vähintäänkin 
seitsikko. monesta kyläs-
tä löytyi useampi orkesteri. 
useimmiten suojeluskun-
nalla, työväenyhdistyksellä ja 
vapaapalokunnalla oli omat 
orkesterit. Pitkäjärveltä kal-
le muistaa suojeluskunnan 
puhallinorkesterin, jonka 
harjoituksia pikkupojat ko-
koontuivat kuuntelemaan 
maamiesseurantalolle. or-
kesterin innostuneina vetäjinä 
ja toimijoina häärivät muun 
muassa ali-korpilon veljek-
set. Veljeksillä oli kolme si-
sarta, jotka olivat erinomaisen 
hyvä-äänisiä laulajia. kallen 
mielestä paikkakunnalla oli 
jostakin syystä musikaalisia 
ihmisiä harvinaisen paljon.

kaikenlaisia rillutuksia 
ja pilkkalauluja laulettiin 
tuohon aikaan paljon. kal-
le muisteli seuraavanlaista 
laulunpätkää: ”somero se 
on niin kuin kaupunki, on 
siellä viinabrännikin. on 
siellä kiiruulla patruuna, 
Rauhalas ryssä ja valbuuna.” 
Lähes joka kulmakunnalla oli 
omat laulunsa. sävel saattoi 
useimmiten olla sama, mutta 
sanat joku sanaseppo oli teh-
nyt johonkin tilanteeseen tai 
tapahtumaan sopivaksi.
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Aartomaa loi uran kansainvälisesti arvostettuna 
graafikkona sekä alan tunnettuna opettajana. 

Tapani Aartomaa on kouluttanut merkittävän 
joukon graafisia suunnittelijoita muun muassa Tai-
deteollisen korkeakoulun lehtorina ja professorina 
vuodesta 1973. 

Aartomaa jäi eläkkeelle professorin virastaan 
vuonna 1998, mutta jatkoi aktiivista yhteis-
työtä korkeakoulun kanssa tukien monin tavoin 
sen kansallisia ja kansainvälisiä pyrkimyksiä sekä 
taideteollisen kulttuurin kehittymistä ja korkeakou-
lusta valmistuneiden urakehitystä. Aartomaa toimi 
opettajana myös Lahden taideteollisessa opistossa, 
Muotoiluinstituutissa ja Pekka Halosen akatemiassa. 
Mittavan opetustyön myötä hän on jättänyt henki-
sen perintönsä useammalle graafikkosukupolvelle.

Aartomaan taiteellisella toiminnalla on laaja kansain-
välinen arvostus. Kotimaassa hän keräsi työstään 
lukuisia tunnustuksia, muun muassa taideteollisuu-
den valtionpalkinnon 1986, Platinahuipun Vuoden 
huiput -kilpailussa 1994 ja Vuoden graafikko 
-tunnustuksen 2001. Aartomaa valittiin Taideteol-
lisen korkeakoulun Vuoden alumniksi vuonna 2004. 
Opetustyön ja oman muotoilustudion, Studio Aar-
tomaa Oy:n lisäksi Aartomaa toimi valtion taidete-
ollisuustoimikunnan jäsenenä 1979-84 ja 1988-90 
sekä Postimerkkitoimikunnan jäsenenä vuodesta 
1994. Tapani Aartomaata voidaan pitää Lahden 
julistebiennalen perustajana. Biennalen yhteyteen 
perustettu Julistemuseo on toiminut vuodesta 
1975 Lahden taidemuseon yhteydessä ja sen 
tavoitteena on kerätä, taltioida, tutkia ja pitää esillä 
suomalaista ja ulkomaista graafista muotoilua.

Viime vuosikymmenen aikana Tapani Aartomaalle 
oli tärkeää puhua graafisen suunnittelun ja suunnit-
telijoiden merkityksen puolesta. Hän otti vastuul-
leen edistää suomalaisten suunnittelijoiden työtä 
kansainvälisesti, tallentaa suunnittelun historiaa ja 
julkaista sen parhaiden tekijöiden saavutuksia.

TAPANI AARTOMAA
07.05.1934 Karuna – 27.10.2009
Graafinen suunnittelija, professori emeritus
AGI, AIAP, Grafia, JFDA

OPINNOT
• Myynti- ja mainoskoulu (Markkinointi-instituutti) 1955-1956
• Taideteollisen oppilaitoksen iltakoulu 1956-1959
• Taideteollinen opisto 1959-1960
• Mainosgraafikkojen koulu 1958-1960
• Kuvallisen viestinnän loppututkinto, 
   Taideteollinen korkeakoulu 1984

TYÖURA
• Syrjälän Putkivalmistamo
• Ällin Tiilitehdas
• Somistaja Oy Karl Fazer Ab, mainososasto 1956-1957
• Mainospiirtäjä Yhteismainos Oy 1957-1959
• Mainosgraafikko Myyntimainonta Oy 1959-1961
• AD Mainosyhtymä 1961-1963
• Freelancer Studio Aartomaa 1963-
• Graafinen muotoilija Studio Aartomaa Oy 1998-

• Osallistunut säännöllisesti suomalaisen muotoilun ja
 käyttögrafiikan näyttelyihin Suomen lisäksi Pohjoismaissa,
 muualla Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- ja EteläAmerikassa
 vuodesta 1963 alkaen
• Lahden muotoiluinstituutti/lehtori 1972-1986
• Lahden julistebiennalen puheenjohtaja 1975-1993,
 työryhmän jäsen 2ooo-
• Valtion taideteollisuustoimikunnan jäsen 1979-1984
 ja 1988-1990
• Taideteollinen korkeakoulu/tuntiopettaja 1972-1986,
 apulaisprofessori 1986-1998, professori 1998
• Helsingin julistebiennalen varapuheenjohtaja 1994-1997
• Postimerkkitaidetoimikunnan jäsen 1994-

Yrjö Kukkapuro, tuolit

näyttelyjuliste

Lahden X julistebianale

Jazzfestivaali

Rannerengas

Kullervo 
Teatterijuliste

Franco Balan

Näyttelyjuliste
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Somero-Seuralle 
valokuvia lainanneet 
ja tavaralahjoituksia 

tehneet
merja ja Rauno Järvinen
Juhani kaivo 
Thomas konsin 
Jaakko kyyrä 
Eino ja Timo simola 
Tapio Törni 
marja-Leena/ 
   Toivo Virtanen
Tuomo Grönholm 
Pekka kujanpää 
manu kärki 
Pertti mentula 
Jukka nurmi 
Lauri nuotio 
Heikki uutela 
kalevi Vatanen/
   marja-Liisa Heiskanen 
Terttu Virtanen 
Harri Vuoren perikunta/
   marja Rohi ja Jari kolsi

Digitointi – kotiseutuarkiston 
tulevaisuus

Tapani Aartomaan 
muistonäyttely 

sanotaan, että tulevaisuutta 
ei voi ennustaa, mutta men-
neisyydestä voi oppia. Tämän 
vuoksi yksi kotiseutuyhdis-
tyksen tärkeimmistä tehtävistä 
onkin aikaisempien sukupol-
vien meille jättämän tiedon 
suojeleminen ja säilyttäminen. 

kaksi vuotta sitten so-
mero-seuran johtokunnan 
jäsenet kokoontuivat keskus-
telemaan kiiruun koululla 
sijaitsevan kotiseutuarkiston 
tulevaisuudesta. Valokuvat, 
dokumentit, äänitteet ja muu 
seudun historiasta kertova 
materiaali makasi arkisto-
kaapeissa pölyttymässä. karu 
totuus oli, että materiaali 
haurastuisi ajan kuluessa 
käyttökelvottomaksi, ellei 

jotain tehtäisi. 
Erityisesti valokuvat, joi-

ta arkistossa on varovaisesti 
arvioiden useita kymmeniä 
tuhansia kappaleita, halut-
tiin suojata mahdollisimman 
nopeasti. Yli puolen vuoden 
tiiviin valmistelutyön jälkeen 
Ely-keskus myönsi rahoituk-
sen hankkeelle, jossa aloitet-
taisiin arkistomateriaalin siir-
täminen digitaaliseen muo-
toon. Yksi somero-seuran 
suurimmista ponnistuksista, 
digitointiprojekti, oli käyn-
nistynyt. Toisin kuin lasi- ja 
muovinegatiivit sekä paperi-
kuvat, digitaalisessa muodossa 
olevat kuvat säilyvät oikein 
käsiteltynä pitkiäkin aikoja 
muuttumattomana. myös 

materiaalin jakaminen ja 
hyödyntäminen helpottuvat 
tiedostojen monistettavuuden 
ansiosta. Jakamista varten 
aiotaan perustaa digitaali-
nen materiaalipankki, johon 
kenellä tahansa on pääsy. 
Tähän sähköiseen varastoon 
pyritään säilömään paitsi ar-
kiston valokuvat, myös muu 
tieto. Tavoitteena on, että 
jonain päivänä kuka tahansa 
voi  tutustua kattavasti ja 
vaivattomasti kotiseutumme 
historiaan. käsissämme on 
kuitenkin ikuisuusprojekti, 
joka jatkuu todennäköisesti 
vielä vuosikymmenenkin 
kuluttua. siksi on tärkeää 
ymmärtää, miten arvokkaan 
asian parissa työskentelemme.

Ahti Kukkonen
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arvostettuna graafikkona sekä alan 
tunnettuna opettajana. 

Tapani Aartomaa on kouluttanut 
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telijoita muun muassa Taideteollisen 
korkeakoulun lehtorina ja professorina 
vuodesta 1973. 

Aartomaa jäi eläkkeelle professorin 
virastaan vuonna 1998, mutta jatkoi 
aktiivista yhteistyötä korkeakoulun 
kanssa tukien monin tavoin sen kan-
sallisia ja kansainvälisiä pyrkimyksiä 
sekä taideteollisen kulttuurin kehit-
tymistä ja korkeakoulusta valmistu-
neiden urakehitystä. Aartomaa toimi 
opettajana myös Lahden taideteol-
lisessa opistossa, Muotoiluinstituu-
tissa ja Pekka Halosen akatemiassa. 
Mittavan opetustyön myötä hän on 
jättänyt henkisen perintönsä useam-
malle graafikkosukupolvelle.

Aartomaan taiteellisella toiminnalla 
on laaja kansainvälinen arvostus. Ko-
timaassa hän keräsi työstään lukuisia 
tunnustuksia, muun muassa taide-
teollisuuden valtionpalkinnon 1986, 

Platinahuipun Vuoden huiput -kilpai-
lussa 1994 ja Vuoden graafikko -tun-
nustuksen 2001. Aartomaa valittiin 
Taideteollisen korkeakoulun Vuoden 
alumniksi vuonna 2004. Opetustyön 
ja oman muotoilustudion, Studio 
Aartomaa Oy:n lisäksi Aartomaa toimi 
valtion taideteollisuustoimikunnan 
jäsenenä 1979-84 ja 1988-90 sekä 
Postimerkkitoimikunnan jäsenenä 
vuodesta 1994. Tapani Aartomaata 
voidaan pitää Lahden julistebiennalen 
perustajana. Biennalen yhteyteen 
perustettu Julistemuseo on toiminut 
vuodesta 1975 Lahden taidemuseon 
yhteydessä ja sen tavoitteena on 
kerätä, taltioida, tutkia ja pitää esillä 
suomalaista ja ulkomaista graafista 
muotoilua.

Viime vuosikymmenen aikana Ta-
pani Aartomaalle oli tärkeää puhua 
graafisen suunnittelun ja suunnitte-
lijoiden merkityksen puolesta. Hän 
otti vastuulleen edistää suomalaisten 
suunnittelijoiden työtä kansainväli-
sesti, tallentaa suunnittelun historiaa 
ja julkaista sen parhaiden tekijöiden 
saavutuksia.

Jouko Palander ja Brita stång päättivät 
järjestää Tapani aartomaan muisto-
näyttelyn, jossa näytteillä olleet julisteet 
kiinnostivat yleisöä pääkaupunkiseutua 
myöten. näyttely pidettiin kultelassa  
savi Palaa tapahtuman yhteydessä.
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somero-seuralla on ollut 
viime aikoina pitkäkestoisia 
projekteja, kuten seuran 
mittavan valokuva-arkiston 
digitoiminen. Digitointi 
alkaa lähestyä ensimmäi-
sen vaiheen loppua, jolloin 
pystymme saattamaan pari-
kymmentätuhatta valoku-
vaa yleisön saataville. Tänä 
vuonna pääsimme eteenpäin 
myös pitkään ajatuksena 
olleen hankkeen kanssa ja 
ryhdyimme toteuttamaan 

Puheenjohtajan tervehdys
seuran   toimitilahanketta. 
alkuvuodesta  hankimme 
arska-Tehtaalta vanhan 
tuotantotilan, tätä ennen 
Harjun kartanon navettana 
toimineen kiinteistön seuran 
omistukseen. Hankinta on 
seuramme kannalta erittäin 
merkittävä ja suuria pon-
nisteluja  vaativa,  ja  tässä 
tulemme tarvitsemaan apua 
jäsenistöltämme ja muilta 
kotiseutuaateihmisiltä.

kotiseutuaatteen merki-

tys korostuu entisestään täl-
laisina aikoina, kun ihmisillä 
ympäri suomen on kasvava 
huoli omasta kotiseudustaan 
ja sen elinvoimaisuudesta. 
Eritoten, kun valtiovallan 
taholta viestitetään kuntien 
vähentämisen tarvetta. ih-
misen kotiseutu nivoutuu 
käsitteenä yhteen nimen-
omaan kotikunnan kanssa. 
meillä somerolla on hyvä 
tilanne tältä kannalta, sillä 
ihmiset ovat hyvin kotiseu-

turakkaita ja tietoisia omasta 
kunnastaan, sen historiasta 
ja merkkihenkilöistä. Tästä 
omalta osaltaan kertoo myös 
somero-seuran hyvin kehit-
tynyt jäsenmäärä. koskaan ei 
voi olla jäsenistössä liikaa tal-
kootoiminnasta ja historiasta 
kiinnostuneita henkilöitä, 
joten mielellämme toivotam-
me jatkuvasti uusia jäseniä 
mukaan toimintaamme.

Kalle Alhoranta

museoihin kerättyjä tarveka-
luja vaanivat monet vaarat. 
Yksi niistä ovat pienet ötökät, 
jotka poraavat pieniä reikiä 
puuesineisiin ja tekevät esi-
neistä pelkkää jauhoa.

someron torppamuseon 
ötökäntorjuntahomma al-
koi siten, että ollonqvistin 
Voiton kanssa kävimme in-
ventoimassa kaikki museon 
puuesineet. Reikiä löytyi 
ja reikien vierestä tuoretta 
purua.

seuraavaksi Haittaeläintor-

Ötökäntorjuntaa torppamuseolla

junta oy:stä saapui desinfektori 
Lasse Jansson arvioimaan ti-
lanteen. Hän jätti ehdotuksen 
mitä tehdä, ja tarjouksen aiheu-
tuvista kustannuksista.

meidän oli rakennettava 
muovista ”telttoja”, joihin 
piti siirtää kaikki torjuntaa 
tarvitsevat esineet. Voitton 
ja kukkosen ahdin kanssa 
teimme kaksi telttaa, toisen 
peltotyökalumuseoon ja toi-
sen riiheen. Ensin levitimme 
muovin lattialle ja sen jälkeen 
kannoimme sen päälle myr-

Olli Nuotio

kytystä tarvitsevat esineet. 
Lopuksi käärimme muovit 
esineiden ympärille ja teip-
pasimme teltat tiiviiksi.

Tämän jälkeen desin-
fektori laittoi suunnilleen 
a4-kokoisen, näkkileivän 
näköisen levyn kumpaankin 
telttaan. Ja homma oli siinä. 
Parin viikon päästä hän kävi 
vielä mittaamalla toteamassa, 
että kaikki oli kunnossa. Tel-
tat puretaan keväällä.

Edellisen kerran vastaava 
homma on Voitton mukaan 
tehty noin 15 vuotta sitten ja 
se on uusittava tarvittaessa.

Olli Nuotio näyttää Voitto Ollonqvistille, miten ötököiden 
käy, kun ne telttailevat kevääseen asti. – Kuvat Ahti Kukkosen.

Tarvekalut pakattuna muovikääreeseen. – Kuva Ahti Kukkosen.
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Kari Luoto soitti kitaraa tilai-
suudessa. – Kuva Armo Kuisma.

Somero-Seuran puheenjoh-
taja Kalle Alhoranta toivotti 
yleisön tervetulleeksi Pitä-
jänpäiville.  
– Kuva Sauli Kaipainen.  Pitäjänpäivän yleisöä.  – Kuva Armo Kuisma.

Juhlapuheen piti Eeva Pettersson. – Kuva Sauli Kaipainen.

Pitäjänpäivän juhla 15.7.2012

Juhlat alkoivat Someron kirkossa jumalanpalveluksella, jossa saarnan piti Matias Roto So-
meron murteella. Ehtoollisen jakoivat kirkkoherra Asko Ojakoski ja rovasti Matias Roto.

Antti Toukkari ja  Pekka Leppälä soittivat juhlassa.

 – Kuva Armo Kuisma.

 – Kuva Armo Kuisma.
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Aili Järvinen, Elvi Ainalinpää ja Anja Känkänen lausuivat runoja

Sauli Kaipainen 
haravoimassa. 
– Kuva Armo Kuisma.Talkooporukka kahvilla museon tuvassa. Takana vasemmalla Matti Ruokonen, Voitto 

Ollonqvist. Edessä vas. Erkki Kuisma, Antti Mäkelä ja Mikko Paakkonen. – Kuva Armo Kuisma. 

Erkki Kuisma ja Mikko Paakkonen. – Kuva Armo Kuisma. Antti Mäkelä ja Voitto Ollonqvist. – Kuva Armo Kuisma.

Jenni Seppälä taituroi  hai-
tarillaan.  – Kuva Armo Kuisma.. – Kuva Sauli Kaipainen.
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Metkan Köörin Lennä laulu meidän 
landelle -yhteislaulukiertueen tapah-
tuma museolla. Eturivi vasemmalta 
Anu-Miisa Forell, Anne Kiiski, Pirjo 
Rahkonen, Satu Säteri, Minna Filppu.  
Toinen rivi vasemmalta Saija Kivimäki, 
Armi Koskinen, Hellevi Kellokumpu, 
Päivi Salminen. Kolmas rivi vasemmalta 
Hannu Randell, Erja Teräväinen, Elina 
Eino, Meliina Reunanen ja Päivi Malin-
Perho sekä säestäjä Mika Raittila.
– Kuva Tiina Nummela.

Lasten kukkajuhla.  – Kuva Sauli Kaipainen.

Päivi Malin-
Perho ja Voitto 

Ollonqvist 
tanssivat laulun 

tahdissa.
– Kuva Armo Kuisma.

Somero-Seuran
vuosi 2012
4.1. Johtokunnan kokous.
5.1. Torppamuseolla loppiais-
lyhdyt.
25.1. Johtokunnan kokous.
20.2. Leo suvenmaan tavaroi-
den siirto Forssasta kaupun-
gintalolle.
31.3. kevät-Ruokava.
26.5. Torppamuseo aukesi 
kulttuuripäivän yhteydessä. 
samana päivänä avoinna myös 
pitäjänmakasiinit, perinnehuo-
ne ja peltotyömuseo.
14.3. kevätkokous.
29.5. Yläkoulun järjestämä 
museopäivä alakouluille.
31.5. Päiväkotien ja perhepäi-
vähoidon museopäivä.
3.7. nuppu ry:n kukkajuhla 
lapsille Torppamuseolla ja il-
lalla yhteislaulut, laulattajana 
metka kööri.
9.-29.7. kulttuuri ry:n kanssa 
yhteistyössä Liisa Vitali -näyt-
tely kiiruun tilalla.
12.7. Hermannina Heinään.
15.7. Pitäjänpäivät.
19.7. someron seurakunnan 
järjestämä virsilauluilta Torp-
pamuseolla.
25.-26.7. Pirturalli.
17.9. Torppamuseolla inven-
tointi ötököiden torjumiseksi. 
25.9. Jansson kävi kartoitta-
massa torjuntatyön museolla.
27.9. museolle rakennettiin 
teltat torjuntaa varten.
9.10. Jansson myrkytti teltat 
museolla.
25.10. Jansson kävi mittaamas-
sa myrkyt museolla.
5.11. Johtokunnan kokous.
11.11. Telttojen purku ja tyh-
jennykset museolla.
22.11. syyskokous.
1.-2.12. Ruokava.



Rauhallista Joulua 
Someron Joulun lukijoille
                        Somero-Seura

Kotiseutukirjallisuutta
Tapio Horila: 

LeHTorin  syrjäHypyT 
Leeni Tiirakari:

someron KarTanoT
myynnissä

somero-seuralla ja 
ruokavassa.

Design Liisa Vitali on odotettu lisä 
suurten somerolaisten elämäker-
toihin. Kirja kertoo merkittävän 
taiteilijan tarinan, joka tähän asti 
on kulkenut perimä tietona. Upeat   
korukuvat ja Liisa Vitalin ennen 
julkaisemattomat piirrokset ker-
tovat pursuavasta luovuudesta, 
jota kotiseudun luonto ruokki. 

Omistuskirjoituksella varustettu kirja on arvostettu lahja.  
Leeni Tiirakari signeeraa teoksia Forssan Suomalaisessa 
Kirjakaupassa 8.12. klo 13 ja Somerkirjassa 14.12. klo 11–13. 

Leeni Tiirakarin kirja on kuin Liisa Vitalin koru: runsas, raikas ja iloinen

�äydellinen joululahja 

Koruilla on 
tarinansa – 
välitetään ne 
seuraavillekin 
polville!

Kuva Armo Kuisma
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